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রুবিভূষণ প্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ব উত্তুটনাগর বি. এ. 
প্রণীত, সংগৃহীত, অনুদিত বা সম্পাদিত পুস্তকাবলী £- 

১। দব্যাকরণ-কৌমুদী” ( চতুর্থ-ভাগ ) (ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যানাগর প্রণীত )। বিভক্তি-নির্ণর ও কারক, তদ্ধিত-প্রতায়, স্ত্রী-প্রত্যয় 
ও সমাস,--এই গটী প্রকরণ লইয়াই এই পুস্তক খানি লিখিত। 

রিষ্তাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে যাহ। ছিল, তাহা সমস্তই আছে। ফে 
যে স্থানে অসঙ্গতি ছিল, তাহাও সুসঙ্গত করিয়া দেওয়া! হইয়াছে। 

অষ্টাধ্যায়ী, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, কলাপ, সংক্ষিপ্তদার, পন্প, সারন্য ₹, মুগ্ধবোধ,, 
প্রয়োগ-রত্ব-মাল1 প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহাদের টীকার 

সার কথ গুলি ফুটুনোটে প্রদত্ত হইদ্রাছে। স্থানে স্থানে বিভিন্ন ব্যাকরণের 

মত ও বিচার দিতেও ক্রুটটী করা হয় নাই। এতন্উন্ন এই কয়েকটা বিষয় 

: মন্তব্য ১0১) সংস্কৃন সুত্র গুপি বিশদ-রূপে বুঝাইয়! দে ওয়] হইয়াছে, 
) . তাহাদের গ্রমাণ-স্বব্ূপ মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত 

হ$|ছে। (২) বিভক্তি ও কারকের সংস্কত কারিক! গুলি “প্রয়োগ- 
রত্ব-মালা” নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে । (৩) 

স্্ী-প্রত্য়-প্রকরণের ৬৫ হইতে ৭০ সুত্র বিশেষ প্রয়োজনীম -” 
ন্ সিডি সপ 

বড ,+ খালয়! তাহা 
মাশয় ও গ্রত্যেক প্রকর7” এব অগ্তাধ্যায়া বা বাত্তিক-হুত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, আম, সংখ্যা পহ উল্লেখ করিয়া দিয় [ছি। এতস্তিয় তি 

ব্রন করিয। দম - নিষে যে লুজ 
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প্রত্যেক বিয়ের নিষ্ন-ভাগেই প্রচ্র-পরিমাণে প্রশ্ন দেওয়! হইয়া? 

গ্রন্থখানি | পৃষ্ঠে সম্পূর্ণ । মুল্য ১২ এক ) টীকা মাত্র । 

২। দব্যাকরণ কৌমুদী” (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভা 
( ঈশ্বরচন্দ্র বিদয'সাগর প্রণীত) । চতুর্থ-ভাগের প্রণালী অবলম্বন কা 

লিখিত | (১) সাধারণ-নিয়মের অনেক স্থলে উদ্দাহরণ ছিল না, 

তাহ। পূরণ করিয়া দিযাছি। (২) প্রত্যেক ধাতুর নিয়ে “অনগবাদ' 

“নংশোধনের» “প্রশ্ন বছুল-পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে । (৩) যে 

তু অসম্পূর্ণ ছিল, তাহাও পূর্ণ করিয়া, দিয়াছি। (৪) প্রতে 

প্রকরণের অব্যবহিত পরেই কয়েকটী করিয়। “প্রশ্ন” দেওয়া হইয়া 

(৫) গ্রস্থশেষে প্রচপিত ধাতৃ-সমূহের ম-কারাদি-ক্রমে গণ ও ' 
নিরূপণ সহ একটী হুদীর্ঘ ভালিক।| প্রদত্ত হইয়াছে । গ্রন্থখানি £ 

পৃষ্ঠে সম্পূর্ণ। মুল্য ১৯ (এক) টাকা মান্ত্র। 

৩। দ্ষ্যাকরণ-কৌমুদী” (প্রথম-ভাঁগ ) ( ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগর প্রশীত)। “ব্যাকরণ-কৌমুদী” (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) এবং (চং 
ভাগের প্রণালী অবলম্বন করিয়া! লিখিত। মূলা 8৮৯ (দশ ) আনা মা 

৪। সমগ্র বিশুদ্ধ ব্যাকরণ-কৌমুদী” (চারি ভ 
একত্র ) ( ঈশ্বরচন্দ্র ব্দ্যানাগর প্রণীত )। ইহাতে বন্ু-ংখ্যক 

পন সদ নাট প্রুদিশীযও বার্তিক সুত্র আছে। রা ১|* (দেড়) টা 
€। উপক্রধ 

অএণীত )। সম্পূর্ণ সংশোধিত ও বছ-প্রশ্ন-সাহত। 
০] |৩: ৬। “উনতট-সাগরঃ৮ (প্রথম পন্য 

( প্রথম-দ্বিতীয়-ততীয়-প্রব 
7৯৯৭৭ খ্াক ) 



ভলব্বব-মলন্দ্ । 

লিব্ত্রিদ্ধযাক্মববাবাহলাহলোত 

বক্সস্বন্নালাবুবানহহ্জিলক্্রল্লতাজ 

ক্সান্াত্যঅভ্ঞা আহ্লদুভ্সআাহাম 

ঝরহন্লল্ল লিহ্যাাবাহ 

লন্বীহআাজ 

ভন্ব্ততী$ত অব্য: 

€॥  ) 

ব্বন্হাপ্রজ্ীলিলব্বাত লক্ালস্থি্ন 

জি ন্বুল স্কুম্ক্ হ্যব্যাল্ হ্ব্যত্বান্াহহ্ত্র ॥ 
বকআালজ্দীন্পিনকিজীন্দীলআল হল 

নাহাজনয্যললি্রাভন্ছলি নুহ্ইন্বব: ॥ 
হে ঈশ্বর! দেখি তব মহিমা! অপার, 

আপ্ধ5ক্দ্র-স্থশোভিত ললাট তোমার । 

গুণের সাগর তুমি হয়েছ যখন, 

তখন তোমার গুণ কে করে বন! 

তোমার অতুল কান্তি, হ্ুমধুর-নাম 
রসনা ঘোষণা! মোর করে অবিরাম ॥ 
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অগ্চন্দ্র স্থান পায় যদি শীর্ষ-স্থানে, 

পুর্ণচন্্র স্থান কেন না পায় চরণে ! 

€& ৯ ) 

ক্সন্ন:জইলাঁ আ্থি:হঘযলাঁ আালীহ্বহবহব্লনীল্ । 

হুব্ভিলাঃলাননা দীজা “বভ্রস্জ্া ব্বহহ্ললী” ॥ 

জানি হে ঈশ্বর-চন্দ্র! তোমার প্রকৃতি, 

তুমিই সাক্ষাৎ সেই দেবী সরন্বতী। 

ভিতরে পরম শুভ্র তোমার হৃদয়, 

বাহিরের বর্ণ কিন্ত কৃষ্ণ সাতিশয়,--- 

না জানিয়া এইরূপ তোমার মুরতি 

“দণ্ড” বলেছেন,-_“সর্ববস্তক্লা সরশ্বতী”। 

অলঙ্কার-শাস্তে পটু 'দৃণ্ডী” মহাশয়, 

তথাপি তাহার কথ। কে করে প্রত্যয় ? 

(২ ) 

বীম জজঘলা হ্যব্ধ সব্মঘিনা নাপী অৰ লীহনা 

বক্স লিলঘলা জর ন্িলনিলা নিম্ন অব্ন্নানিলা। 
স্বাতী স্বাহ্হনা ব্তন্ব ্রিন্ুন্তলা আাহ্জন্ত লন্মাকলা 

আন্গী ঘক্ঘললা ব্িলা হব লন ন্সহান হনজ্হ ॥ 

দেখিলে দোষীর দোষ হইতে বিরস, 

দেখিলে গুনীর গুণ হইতে সরস। 



॥ € ] 

ষাহাপাপ, তাহে তব ভয় ছিল অতি, 
যাহা। সত্য, তাহে তব ভয়-শৃন্ত মতি। 

পণ্ডিতের প্রতি ছিল বিশেষ বিনয়, 

*যুক্ত-হস্ত ছিলে তুমি দানের সময় । 

সাধুর উপরি ছিল পরম আদর, 

খলের উপরি কোপ ছিল নিরস্তর | 

শাস্ত্রের নিগৃঢ় তত্বে ছিল ভব জ্ঞান, 

শক্তি থাকিতেও তুমি ছিলে ক্ষমাবান্। 

শুন হে ঈশ্বর-চন্দ্র! তব একাধারে 

এত সব ছিল গুণ,--বর্ণিতে কে পারে ! 

(৪) 

লী লীবিন্য জহান্বিভ লজনি নব ভিন দ্ব্যল জলন্বিত্ রা 
নী বস্ভাত্যন লা লযনন্বত্বস্থইহুত্যন আনন: । 

লী স্ত্ক্পা বীঘন না ্রন্বিহমি ঘলব্র দীজ্বন নীভষা নব 
অন্যী হনিক্হ লী দলললি আজি ল লিষ্মীঃ জীশ্িত্বন্ছু: ॥ 

ধন্ত হে ঈশ্বর-চন্দ্র ! তুমি ভাগ্যবান্, 

কোথায় কাহার ভাগা তোমার সমান ? 

উঠে বটে চক্র এক নিশায় গগনে, 

তার কি তুলন1 তব কীত্তি-চন্দ্র সনে ? 
তব কীত্তি-চন্দ্র দিনে মলিন না হয়, 

রাস্ছুর গ্রাসের ভয় নাহি তার রয়,--- 
মেঘ-মাল। নাহি তারে করে আচ্ছাদন, 

কলক্কও তার দেহে ন1! করি দর্শন.--. 



৪. ৬ ] 

অমাৰন্ত।-তি থিতেও ক্ষয় তার নাই, 

কোনরূপ গীড়। তার দেখিতে ন। পাই ! 

(৪) 

লালাহ্্নজ্ান্মলাঠন্জঘ্াজ্ীনলিত্বাঘক্মুলি- 
ভু্ুন্হী$ল্স্ণলিমজ্হঙ্াব্লন্তুতহু: ভীমাবআম্ান্ী লম্বাল্ । 

নিতাবামহ্দ্ৃত্লাল মন্রনী তন্তু ইনি 

অ্রান্নালাঁ শ্রহুল নিহাজলিলবাঁ লিজ্ঞ স্তুাহ্যন্হলম্ ॥ 

কিব। ব্যাকরণ, কিব! ছন্দঃ, অলঙ্কার, 

কিব। কাব্য, ইতিহাস, কিবা কথা আঁর, 

কিবা অভিধান, স্থৃতি, নাটক, পুরাণ,-_ 

এই সব শান্তে তব ছিল বহু জ্ঞান। 

সুধা-সম তব “বিদ্যা-সাগর”সুনাম, 

পরম পবিজ্ঞ ইহা বঙ্গে অবিরাম । 

এ হেন তোমার নাম, হে ঈশ্বর আজ ! 

বঙ্গ-সম্তানের মুখে করিছে বিরাজ। 

( হই ) 

আভ্ঘানাহা: স্হলিঅলতব জ্বালবল্লা লিহাছ 
বঙ্কা ভ্রমীব্রমিননজব্বী সন্ধি নব্জানাল্। 

জতুক্ীম্ হি নৈহলা: ব্ামীবা স্থিলন্মী 

হীন হালি্মলব্যলিঘ্াব্বী$গবত: জন্তু ক্র ॥ 
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ন্না করে ব্যায়াম যেন বসম্ত-সময়, 

গ্রীষ্-কালে থাকে যেন সদ! কামময + 
পন্থলের অভিনব পাক্কল সল্িলে 

অচ্চরক্ত হ+য়ে যেন থাকে বর্ধা-কালে ; 

যে বস্ত পরম কটু, অস্প, উঞ্ণ অতি, 

শরতে খাইতে তাহ থাকে যেন মতি + 

দিবসে হেমস্ত-কালে যেন নিন্্র যাস, 

শীতে রাত্রি-কালে যেন ঘুরিয়া বেড়ায় ঃ 

এ সব বিষয়ে যেন, হে বিগ্যাসাগর ! 

রত থাকে শক্র-গণ তব নিরস্তর | 

(0৩ ) 

অহ্যোন্নীওক্তি: জ্ন্বললহ্ব্ ল্ানজ্বী নাৰ্নাত 

লাহালাঘ ব্সহ্লি সম অআা স্যত্জজব্ভম্জ্ীহঃ 1 

ক্রান্নী নল্ঘস্ব লিলসললী ভুঃব্অঘাস্িন্সনী 
স্বীলন্তী লা বহলি ঘলল মৃযান্লন্হহ্স্রজ ঈ 

পুষ্প-মধু স্মরে থা তৃষার্ত ভ্রমর, 

জলধরে স্মরে যথা চাতক ব্মীতর ; 
পিপালায় শুক্ষ-কঠ হইয়া চকে্র 

চন্দ্র-দেবে স্মরে যথ! হইয়া বিভোর ; 
বৎ্স-গণ হায় যথা পথ হারাইয়! 

নিজ মাতাকেই ম্মবে ব্যাকুল হইয়া ; 

সদ্দাই সাহিত্য-সেবী এই ছুংস্থ জন 
ভক্তি-ভরে স্মরে তথা তব শ্ীচরখ 1. 



| *৮ 

(9 
মাহবয্ৰহল্বন্ুক্য স্ী্আাজহব্জীম্ুহী | 

ব্রান্নভ্নান্লালি নাব্বানাঁ লিহান্তযযাজিহব্নূল্ ॥ 

ভাস্বর ঈশ্বর-চন্দ্র! তুমি অনিবার, 
স্থবিমল৷ পব্যাকরণ-কৌমুদী” তোমার 

বাপক-গণের চিত্ত-গহ্বরে পশিয়। 

যত কিছু অন্ধকার দিক্ বিনাঁশিয়।। 

(০ ) 

বুন্ত' মিল্াত্মহুক্বিন লিঘিলা বলন 

জহ্যানলাহলিভ্বন লিঅভিল্দিতষা । 
যজ্মিল আহ্জইকা সবল লহ্জ 

অক্ন্ব হিহ্বলহলন নন্বান্ত লাল ॥ ( ১ ) 

(১) বিগ্কাসীগর মহাশয়ের পরম পবিত্র নাম বঙ্গ-সন্তান-গণের মুখে নহম্র (১০০) 

বৎসর-কীর্তভিত হউক, ইহাই গণিতণ্শক্সের একটী সুন্দর কৌশল স্ এই শ্লোকে কথিত 

হইয়াছে । গণিত-শাস্ত্ের পারদরশাঁ,পরম-পুজ্য-পাঁদ মহাপুরুষ, কলিকাত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 

ভূতপূর্বব ভইস্-চ্যান্সেলার, মাননীয় বিচার-পতি শ্যর্ শ্রীযুক্ত আশুতোব মুখোপাধ্যায় 

সরস্বতী, শাস্ত্-বাচম্পতি, নীদ্ধান্তাগম-চক্রবর্তা, নাইট ; পি, এস আই ; এম্, এ, ডি, 
এল্; ডি, এস্, নি; এছ, আর্, এ, এস্॥ এফও আর্, এস্, ই; এফ, এ, এস্ মহোদকস 

উদ্ষ অঙ্ক বাহির $রবার কৌশলটা কৃপা করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। তৎপরে 
আমি ইহ! সঙ্ক প্লেকে নিবদ্ধ করিয়ছিলাস। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই 
কৃপা-পরদর্শনের জ্য আমি ডাহার নিকটে আঙ্গীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম। 



৯ ] 

যে কোনও একটি অঙ্ক গ্রহণ করিয়া 
গুণন করহ তারে পাচ অঙ্ক দিয়। | 

সেই গুণ ফলে নয় অঙ্ক যোগ দিবে, 

যোগ-ফলে দশ দিয় গুণন করিবে। 

তাহারে পঞ্চাশ দিয়া করিয়া হরণ, 

ভাগ-শেষ লবে তু'ম তাহার তখন। 

তাহারে পঁচিশ দিয় গুণন ক রলে 

যত হবে, তত বর্ষ এই ভূমগ্ডলে 

হে প্বিদ্ভা-সাগর”! তব কুপবিত্র নাম 

বঙ্গ-সম্ভানের মুখে থাক্ অবিরান। 

৬০ ) 

অন্রছ্ সলব্লা ন্বজাতি জ্বলা ছা ঘভাল্লস্বআা 

অল্জ্দীশ্তিলিদ্ববলা ললিম্ব নিলন্া জন্মালন্তী লিঙ্মাব্া । 
বল ল বৃব্মলানলন্ললভ্িলত্ীজীবুভীলাজআা 

মঙ্ধী বাড্ুজল মন্লিবছির ভা অগা নল ॥ 

পরম চঞ্চল! লক্ষ্মী, পরম প্রবলা,”- 
ন্ট 

ছিলেন তোমার গৃহে নিত্য অচক্চন্্ 

বিপুল! তোমার কীর্তি, বুদ্ধি স্থবিমলা,'; 
যাবতীয় কাধ্যাবলী পরম নির্মল )-- 

শুন হে ঈশ্বর-চন্দ্র! হে “বিষ্ঠাসাগর* 

মম সম নাহি কেহ ভাগ্য-হীন নর । 



চলিত. 

নিয়ত তোমার পুজ। করিবারে চাই, 

কি দিয্প। পুজিব কিস্ত,-_ ভাবিয়া না পাই। 
“কৌমুদীস্কুন্থম-মাল। গুণযুতা তব, 
অনুপম এ সামগ্রী ;১--কি অধিক কব। 

তোমারি সামশ্রী,__ইহা! তোমাকেই দিয়া 
পুজিতেছি ভক্তি-ভরে গ্রণত হহয়। । 

উহার দৃষ্টান্ত দেব! করহ দর্শন, 

গঙ্গা-জলে গঙ্জা-পুজা করে ভক্ত জন। 

লভীমক্ীল্হব্যান্সিনল 

বিহ-জেনিক্রুসব্ঘজ্দাহালীজহব্রোব্বীনাছিজ্ল্ 

ব্জ্নাহজল 

স্বীনুঝললল্ব্যো 



অক্তন্ভান্নৰবা্ । 

(৫ ) 

ভ্ঘবীালল্িলাননরল্ললঘলী আলাজ্বিনাহজনী 
লাদাব্লহ্দাক্যসজ্জনতিজ্ধপাব্ঘদভী আহদী | 

আনদাভ্অননীহনান্ি্ন্লী নাদলনজ্বাললী 

নাভী লাঙ্যঘনী সন অহী সান দৃষ্যন্লল্হ সন ॥ 

(২ ) 

জম জম ₹ জিন ভৃঘক্ন্াত্বজ ইন্সনিনালজ ব্নুলদর 
'হস্বুত্তলাজনজ্জাজভাজক্য জালাল লন্বামন । 

লিশ্বলল্জাহ্জাহজলাহজ অঁভ্কনিঝাহজী ভ্রীহীলন 

ক্হ্হিব্যলাজজ্ম লাব্ভললানল্ম লীছনিনাজজ্জ ীমহল ॥ 

(ই ) 

'বীছান্ী হীমহুন্না হবুসহহুব্বা ইলাহ:ব্হালী 
হিজ্াব্জীর্বিজ্যইন্থা হৃহহ্মহ্ললা হীচ্মলালা তৃজুক্ী:। 

মালা হ্দতাক্ হকহিজি হয হমহীজা হআালা 
» ইন্ী সন ভুব্ব্ হুন্রমন্ত স্তুহিল হুলানকামহন্া ॥ 



[ ১২ ] 

€(৪) 

অহ্যা: স্িক্মললক্ঞজজ লিক জান্মস্ব নতলত 

অলাব্িদুহান্লজক্িঘনা অহা; দলী ললা। 

আজ্ালযলীন্িন জ্ববিতু অন্নী ত্র লললত 

বা লহুহ্তভ্তলা জহীন জলহা ইলী লিম্ব্ানতা ॥ 

€&) 

দলি:-নত্বাললঃ দ্লী নভাললবাজাললী । 

লালল্হাঁ মজ অহ্যা ক্সলিথিত্বনুহালল: ॥ 

€( হু) 

স্ববক্হসনিকাঘা অভি্বিনা দান্জনী ব্বা$- 
লনলিলব্বণহাঘা লক্্রঘুকমাদআাঘা । 
ম্ষিলমিনজ্ববপাত্যা াললীভাহ্য্যাঞ্সা 

হযক্কহিহঘলাত্া দান লাঁ জান্লীক্া ॥ 

(৩) 
আ লিহীনলিলাম্া মজী লিঅজব্াস্মিলল্ ) 
ল জন ল্বন্তহীর্স জন: লাঁ লীলি অস্কুঁজান্ ॥ 

(লজ) 
নী জঙ্ুজ্ঘদলিঃ জ্জুলাহজললী ভ্রী$ী মলীমঘভ্জলী 

ঘা নন্কাঁ+ঘবনি কর ভ্িলল্গবীহীমাক্তল্ান্নি: বা 



[ ১৩ ] 

আ লিল্স ব্বন্ত ুনিজীসঘভ্লী লালাভন্নভ্ুত্লঘা 
নল্ই ন দঅলান্হন্তন্রজ্া ভঙ্গ লতা ভুল: 

(৭) 
সস্রীওন্ন€ক্জতিন্ধা অস্ত্র অলববস্বন্গস্্ব অঙ্গ লগা 

অত্বান্া ্ল হাহা$ক্মজ নান জল: অন্ক্ালল: | 

শরন্বাজ্সা ভতুজবী লনা ন্ব জলন্ত স্কল্লদীহ্বল: দহন 
লব্মী হুজ্ধঅল ভ্রনী5লি জ্তিকহলত্র ছু স্তিলল্॥ 

(৫০) 

্বজন্বলব্বন্জ্ান্ী ঈললাদীবাহানাজ্ 
স্লিলননললান্ৰ ইললক্ীদআান্ল্। 

বুনললন্িললান্ধী ভাললালা জহাব্জ 

লিত্বিতলবুজনান্ লীভি ল লন্হত্রা্ধাল্ ॥ 

688 
স্তবিননলনিস্বাহিন্ ন্নীন্বিন্লস্কাহিল্ 
হুন্ুজহ্ব্মলন্জাহিল্ আিল্্রল্তন্ন্নহিল্ । 
লন্লহ্বলিছিলাহিল্ পীলজ্ীমীতঅআল্ 

্াললহৃবনিহাকিল্ ঘাক্তি লাঁ লিজ্জধ্নাৰিল্ ॥ 

(২২) 

ভ্বহিদিতাঁ লজ জন্নী হীলম্ব ল ভ্ল্বিসিযাল্। 
লনম্বজাদি লহঃ দু লন্লী স্বজন ব্বাটহান্ ॥ 



[ ১৪ ] 

(ই) 

অক্ভিলাললহব্ভ$নি ব্ুব্ভাল লাকি জ্লন্িল্। 
স্থলি বুভ্ হা দীলিঘব্যাহ্বাঁ ম্সিঘলাম্মত ॥ " 

(২৪) 

্মবলাপি লামন্বী লন্না লী লব স্হিদিযা। 
নক্তিন্ন হলা আহ লাঁ ললালি বহব্রনীল্ ॥ 

(৫8) 

অব্রন্ধাক্সজলিলাহ্বকুলহনলনী জুডিলালালক্লী - 

ভবাভাহাত্রসলানজানজলললব্বী লহিলী হ্দীতযক্নং | 

ব্মহ্আাল স্ঘিজ্ৰ। লিলহললিল্দা ক্সল্ল্ালীমম্ূন্যা 

লন্হভ্ লাহনীঁ না মান্বগ্ুননরক্বল: ঘন্ধতু:ব্বক্মতালীল্ ॥ 

(€ই ) 

ক্যা অজ্ভলনি ভবনি লিনলল্ আাহল্ জ্বীল হীজ্তাঁ 
বলিষ্লদ্জন্ জহিলহেকন আজমল লত্ঘলামাল্ । 

স্বহ্বহ্ত্ৰ হিজ্যি হিজ্ি জ্বোনল্ ভান অজ্যব্তহ্ত 
অম্মাভৃষ্যহুক্ঘিকলঘললাক্ষ্ ঘান্ত লাঁ লন্মবাল: ॥ 

(৩) 

বন মাহ্যিলিনত্্ব শী মহবুত্বস্বলি ব্সঅল্। 

স্তুভ্ : 'বনন্মাহীন্ স্বব্ন্ব ললানি নলৃ॥ : 



| ১৫ | 

( হ ) 

আাওগ্ত্ম নীজলজ অবহৃব্তিঅব্িহাঁ ঘভ্ঘাদক্মা আা 
যা হব্যজিন্ত্রলত্থা ভ্বত্ৃনন্তবমহালক্নিস্থিলাত্মা । 
আ ছন্হংক্ুক্লনত্বা নিজিঅহ্ঘহাত্া বুহিমানাল্তিলা ঘা 

ভা মানা বহ্জনাহ্সা জন্তুমে অব্দি ল ব্ান্নবীক্য' হহানু ॥ 

লবনজ্ববযান্সিনহ্য 

নি.হ-জলিক্লুসত্যজ্ান্সহলীব্রতানহীনামিনহ্য 

হজ ৭ ৩ 

স্মাদুষন্নন্ুব্য 



বিদ্যাসাগর-মহাশয়-কত প্রথম-বারের 

বিজ্ঞাপন । 

ব্যাকরণকৌমুদীর শেঘভাগ প্রচারিত হইল। এই ভাগে 
নৃতন প্রণালী অবলম্থিত হইয়াছে । অনেকে ব্যাকরণকৌমুদীতে 
সংস্কৃত সুত্র দিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করেন । এ 

অনুরোধের তাৎপধ্য এই যে, বাঙ্গাল ভাষায় সঙ্কলিত সুত্র 
অপেক্ষা অল্লাক্ষরগ্রথিত সংস্কৃত সুত্র অনায়াসে অভ্যাস করা ও 

স্মরণ রাখা যাইতে পারে। তাহাদের অনুরোধ যুক্তিযুক্ত বোধ 
হওয়াতে এই ভাগে সংস্কৃত স্থত্র সন্নিবেশিত হইল, এবং এ হেতু 

বশতঃ পূর্ব তিন ভাগেও ক্রমে ক্রমে এই প্রণালী অবলম্থিত 
হইবেক। সকল সুত্র নূতন সঙ্কলিত নহে, অনেক স্থলে পাণিনি- 
প্রণীত সুত্র অবিকল উদ্ধত হইরাছে। 

কলিকাতা । 
[ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শন্মা | 

সব ১৯১৮ । ২০এমাঘ। 



সম্পার্দক-কৃত বিজ্ঞাপন । 

বর্তমান সময়ের ৬৭ বৎসর পূর্বে পরম-পূজ্য-পাদ প্রাতঃম্মরণীয় 
হাত্ম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর মহাশয় “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণি কা» 

নামক একখানি ক্ষুত্র সংস্কত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই 

ময় হইতে অন্যাবধি এই পরমাদৃত গ্রস্থখান অপ্রতিহত-প্রভাবে 
চলিয়া আমিতেছে । যে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে ভট্টাচাধ্য-মহাশয়- 

গণের চতুষ্পাঠী ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে সংস্কৃত-ভাষার অধ্যাপনা হইত 
না; যে সময়ে ত্রাক্ষণজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি সংস্কৃত-ভাষ! 

শিক্ষা করিবার কোনরূপ স্ুবিধ। বা অধিকার প্রাপ্ত হইতেন নাঃযে 

সময়ে মহামুনি পাণিনি-কৃত অস্টাধ্যায়ী, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, কলাপ, সংক্ষিপু- 
নার, স্থপয্ম, সারস্বত, মুগ্ধবোধ, প্রয়োগ-রত্র-মাল। প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত 

ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোনও ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত- 

ভাষা-গৃহের বহির্ঘার-দেশেও উপস্থিত হওয়! নিতান্ত অসম্ভব ছিল; যে. 
লময়ে উক্ত তুর্ব্বোধ প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ গুলির এক খানিতেও বুযুৎ- 

পত্তি লাভ করিতে হইলে জীবনের অন্ততঃ দশ বার বৎসর কাল অতি- 

বাহিত হইত; যে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশ ঘোর অজ্ঞানত।-তিমিরে 

লমাচ্ছন্্ ছিল, সেই সময়েই মহাপুরুষ বিছ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ক্ষুদ্র সংস্কৃত 

ব্যাকরণ খানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ষে সময়ে দূরবস্তী মহাম্ুভব 
ইংরাজ বাহাদুর সমগ্র বাঙ্গীলা-প্রদেশে সংস্কৃত ভাবার ধহুন্গ প্রচারের 

আদেশ দেন, সেই সময়েই “উপক্রমণিকা»-ব্যাকরণের স্ষ্টি। একখানি 

প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা আয়ত্ত ও স্ববস্কম করিতে 

[থা 
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ঘে কি কষ্ট হইত, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্বঘ্ং বিশেষ-রূপে অন্ৃভূব' 
করিয়াছিলেন । যাহাতে সমগ্র বঙ্গ-সম্তান অল্পায়াসে সংস্কৃত ভাষ। শিক্ষ। 

করিতে পারেন, তদ্বিযয়ে একাগ্র-চিত্তে অনস্ত পরিশ্রম ও একান্ত মস্তিষ্- 

বিলোড়ন করিয়া বহুকাল পরে তিনি সংস্কত-বাগাকরণের ছাক়্ামাত্র 

অবলম্বন-পূর্ববক বাঙ্গাল! ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা সহ উক্ত “উপক্রমণি ক1”- 

ব্যাকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 

শিশুগণের পাঠোপযষোগী করিয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্ে 

( ১লা অগ্রহায়ণ, ১৯*৮ সংবতে )”সংস্কৃত-ব্যাকরণের উপক্রমণিকার*্প্রথম 

সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন । এই সংস্করণ শীপ্রই নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে 

১৮৫২ থুষ্টাবঝে (১*ই টবশাখ, ১৯০৯ সংবতে ) তিনি ইহার দ্বিতীয় 

সংস্করণ এবং ১৮৩ খৃষ্টান (১৫ই ফাস্তুন, ১৯১০ সংবতে) তৃতীয় সংস্ক- 

রণ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বিশেষ-প্রণিধান-পূর্ববক দেখিয়া” 
ছিলেন যে, কেবল “উপক্রমণিক।”-ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পাঠাধি-গণ উচ্চ 

শ্রেণীর মহাকাবা, নাটক ও দর্শন-শান্ত্রাদির অধিকার-লাভে সমর্থ হইবেন 

না। এই হেতু “উপক্রমণিকা”-ব্যাকরণ রচনা করিবার কিছুকাল 
পরেই, অর্থাৎ ১৮৫৩ থৃষ্টান্ধে তিনি“ব্যাকরণ-কৌমুদী, প্রথম ভাগের” কষ্ট 
করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল শব্ববূপ,সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব প্রকরণ থাকায় 

তিনি ব্যাকরণের অন্তান্ত বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮৫৩ খৃষ্টাবে 

*ব্যাকরগ-কৌমুদী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ" রচনা করেন। এই পুস্তকের 
প্রথম সংস্করণে ১ পৃষ্ঠ হইতে ৫২ পৃষ্ঠ পধ্যন্ত সমগ্র “কৃৎ্প্রকরণ” দ্বিতীক্ব 
ভাগ, এবং ১ পৃষ্ঠ হইতে ১৬৮ পৃষ্ঠ পর্যযত্ত সমস্ত “তিউস্ত-প্রকরণ” তৃতীয় 
ভাগ নামে অভিহিত ও একখানি পুস্তকেই একক্র সম্বন্ধ হইয়। পৃথক্ সুত্রাঙ্ক 

সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু "তিডস্ত-প্রকরণ” অপেক্ষা “কৃৎ-প্রকরণ” 

্ুদ্রতর হওয়্ু় তিনি ইহা পৃথক্ পুস্তকাকারে না ছাপাইয়া পরবর্তি সংস্ক- 
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বরণে “্তিউস্ক-গ্রকরণেরঃ, নাম “দ্বিতীয় ভাগ এবং “কৎ্-প্রকরণের”” নাম, 

তৃতীয় ভাগ" রাখিয়া ছুই ভাগই একখানি পুস্তকে বাহির করিযম্নাছিলেন। 

এই ছুই ভাগে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে) কেবল ধাতু-কাণ্ড থাকাঙ্ 
তিনি পব্যাকরণ-€কীমুদী, চতুর্থ ভাগের” স্থষ্টি করেন। 

সংস্কৃত-ভ'ষ। শিক্ষ। করিতে হইলে কারক, তদ্ধিত, স্্রী-প্রত্যয় ও সমাস 

এই চারিটি বিষয়ে জ্ঞানঙ্গাভ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় । এজন্য বিদ্যাসাগর 

মহাশয় এক খানি পৃথগ, গ্রন্থে এই চাগ্টী বিষয় সন্মিবেশিত করিয়াছেন । 
এই পৃথগ, গ্রন্থই “ব্যা করণ-কৌমুঘী, চতুর্থ ভাগ।” ১৮৬২ খু ্টাব্ধের(১৯১৮ 

ংবতের ) ২* শে মাঘ তারিখে এই গ্রন্থ খানি প্রথম প্রকাশিত হইয়া- 

ছিল। বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের লিখিত পপ্রথম-বারের বিজ্ঞাপন” মদীয় 

সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে যাহ! ছিল, আমি প্রায় তাহা সমন্তই 
রাখিয়া দিয়াছি। বিভণ্জ-নির্ণঘ ও কারক, তদ্ধিত, স্ত্রী-প্রত্যয় ও সমাস 

লইয়াই “ব্যাকরণ-ক্ষৌমুদী” ( চতুর্থ-ভাগ ) লিখিত। এই ৪টা 'প্রক- 

রণের স্থানে স্থানে অনেক অসঙ্গতি ছিল। সে সমস্ত সুসঙ্গত করিঘ! 

ফুটনোটে সন্নিবেশিত করিয়। দিয়াছি। এজন্য যে ষে প্রাচীন সংস্কৃত 
ব্যাকরণ, টীক1 ও টিগ্ননী এবং মহাকাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, 

তাহাদের নামের তালিকা এই গ্রন্থেই সন্নিবশিত করা গেল। 
প্রত্যেক প্রকরণের “হুত্র' ও “উদ্াহরণে' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক 

গুলি ভ্রম বা প্রমাদ ছিল। কেবল কয়েকটা প্রধানভ্রম বা প্রমাদের, 

কথ নিম্মভাগে উল্লেখ করিলাম ঃ-- 

১। (১) রিভক্তি-নির্ণয় ও কারকণপ্রকরণের যে ষে সুত্রে বিস্তা- 

সাগর মহাশয়ের ভ্রম ব! প্রমাদ ছিল, তাহাদের তালিক £---৭৭ সুজ 

(খ) ফুটনোট ; ৮৬ স্থত্র (খ) ফুটুলোট। ১৯৬ ুত্ত্র & ক) ফুটুনোট। 
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(২) তদ্ধিত-গ্রকরণ--৪ স্তর (ক) ফুটুলোট ; ৮৪ ন্ুত্র (খ) 

ফুটুনোট 3 ৮৮ সুত্র (ক) ফুটনোট » ১০২ স্থুত্র (ক) ফুটুনোট 7 ১০৩ 

স্থন্্র (ক) ফুটুনোট । ১০৮ সুত্র ( ঘ) ফুট্নোট; ২১৬ সুত্র (ক) 

ফুটুনোট ) ২৭৬ সুত্র (ক) ফুটুনোট ; ২৮৯ সৃত্ (ক)"ফুটুনোট। 

তদ্ধিত-পরিশিষ্ট-প্রকরণ-_৩ সুত্র (খ) ফুটুনোট । 

(৩) স্্বীপ্রতাক়-প্রকরণ--৩৫ সুত্র (গ) ফুটুনোট। 

(৪) সমাপ-প্রকরণ--তৎপুরুষ-সমাসে ৭ সুত্র (ঘ) ফুটুনোট; 
৯৫ সুত্র (খ) ফুটনোট। সর্ব-সমাস-সাধারণ-বিধিতে ২ সুত্র (ক) 

ফুটনোট; ৬ ক্ুত্র (ঘ) ফুটনোট। ৭ সুত্র ছ)ফুট নোট; 

২) উপযুক্ত ৪টী প্রকরণের প্রায় প্রত্যেক সুত্রের পাদদেশে 
গ্রচুর-পরিমাণে প্রান সংস্কৃত ব্যাকরণের মত, বিচার এবং বহু-সংখ্যক 

গ্রসিঘ্ধ। সংস্কৃত, মহাকাব্য হইতে উদ্বাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 

৩। বিভক্তি-নির্ণয় ও কারকের সংস্কৃত কারিক] গুলি পপ্রয়োগ- 

রত্ব-মাল।”-নামক প্রাচীন সংস্কৃত"ব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়া এই গ্রন্থে 

সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 
81 বিভক্তিৎনির্ণয় ও কারক, তদ্ধিত, স্ত্রীপ্রত্যয় ও সমাস,-এই 
চারিটী বিষয়ে প্রচুর-পরিমাণে “প্রশ্ন” দেওয়া! হইয়াছে। 

৫। শ্ী-প্রত্য়-প্রকরণের ৬৫ হইতে ৭* এই ৬্টী বিশেষ 

প্রয়োজনীয় হ্থত্র বিস্তাসাগর মহাণয়ের মূল গ্রন্থে না থাকায় তাহা সন্বি- 
'বেশিত করিয়া দিয়াছি। 

৬। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে “তদ্ধিত পরিশিষ্ট” শশ্চান্তাগে 

ছিল। তা “হ্ধিপ্রত্যয়ের”  অব্যব্িতি পরেই সবেশিত 
কম হইয়াছে। 

৭। বিস্বানগর মহাশয় প্রত্যেক প্রকরণে যে যে "হুত্র” পাণিনি- 
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কৃত অষ্টাধ্যায়ী বা কাত্যায়ন-কত বার্তিক-স্থত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 

তাহ। আমি “সংখ্যা” সহ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি। এতস্িম্ন বিদ্যাসাগর 

মহাশয় যে যে “স্তর” শ্বয়ং রচনা করিয়! দিয়াছেন, তাহারা কোন্ কোন্ 

পাণিনীয় ও বার্তিক-সুত্রের অন্তর্গত, তাহাও “সংখ্যা” সহ নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছি । 

"উপক্রমণিকা” এবং “চারি ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদীর', স্্ি করিয়া 

বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র বাঙ্গাল-গ্রদেশে এক নৃতন যুগের প্রবর্তন 
করিয়াছেন। এই গ্রস্থগুলি দ্বার বঙ্গ-সস্তান-গণের যে কি মহোপকার 

সাধিত হইয়াছে, তাহ! বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া- 

ছেন। ধিনি জ্ঞানান্ধ বাঙ্গালী বালক-বালিকা-গণের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন 

করিয়া স্বীয় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন ; ধিনি সমগ্র 

বঙ্গ-সস্তানের জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশে আজীবন মস্তিফ-বিলোড়ন-পুর্বক 
দেহপাত করিতেও কৃত-নংকল্প হইয়াছিলেন, এবং ধাহার ছূর্জয় প্রভাব 
সমগ্র বাঙ্গালী বালক-বালিকার ধমনীস্থ প্রত্যেক রক্ত-কণিকার সহিত 

সংমিশ্রিত হইয়া নিরস্তর গ্রধাবিত হইতেছে, সেই ক্ষণজন্মা প্রাতঃম্ঘরণীয় 

মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে অনন্ত বঙ্গ সন্তান 
আজীবন খণ-জালে আবজ্ধ। 

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা! ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় 

আমার প্রতি পুজবৎ জেহ-প্রকাশ করিতেন, এবং আমিও তাছাধিগের 

প্রতি পিতৃবৎ ভক্তিৎপ্রদর্শন করিতাম। সংস্কৃত “উত্তট-কবিতা” সংগ্রহ 

করিতে আমার ইচ্ছ1 বিশেষ-রূপে বলবতী থাকায় তাহাদিগের নিকটে 

প্রা সর্বদাই আমাকে যাইতে হইভ। সেই সুত্রেই আমি তীহাদিগের 
লেহ-ভাঙন হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ উভয়ের নিকট 

চইতেই প্রায়.৫০* (পাঁচ শত) সংস্কৃত “উদ্ভট-কবিতা% সংগ্রহ করিয়া 
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ছিলাম। অদ্যাবধি তাহাদিগের কৃপায় প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার সংস্কৃত 

পউদ্ভট-কবিতা” সংগ্রহ করিয়! তাহার প্রায় অর্ধেক বাঙালা-পছ্যে অনুবাদ 

করিয়] রাখিগ়্াছি। আমার পদ্যান্বাদ দেখিয়া তাহারা আমার প্রতি 

দিরতিশয় লেহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। পদ্যান্গুবাঁদ করিয়। আমি 

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দ্েখাইতাম। তিনিও স্থানে স্থানে ইহার পরিবর্তন 
বা সংশোধন কগিয়া দ্রিতেন। অবশেষে কধিতাগুলি ভূদেব বাবুর ও 

রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয়ের পরামর্শান্ুদারে “এডুকেশন গেজেটে” প্রক।- 

শিত করিতাম। বনু বৎসর ব্যাপিয়া “এডুকেশন গ্লেজেটে” আমার 
বাঙ্গাল! পদ্যান্বাদ সহ বছুমংখ্যক সংস্কৃত “উদ্ভট-কবিতা” প্রকাশিত 

হইয়াছিল। স্ুপ্রনিদ্ধ “হিতবাদি” সংবাদ-পত্রের ভূতপূর্বব সম্পাদক, 
নুপপ্ডিত স্বর্গীয় কালীপ্রসন্্ কাব্য-বিশারদ মহাশয় আমার পরম হিতৈষী 
সহ ছিলেন। “এডুকেশন গেজেটে” মৎ-প্রকাশিত “উদ্তট-ক বিতা””- 
পাঠে ভিন নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া "“হিতবাদি'-পন্দ্ে বাঙ্গাল 
পদ্যাদুবাদ সহ “উত্তট-কবিত।” দিবার জগ্ত আমাকে সবিশেষ অনুরোধ 
করেন। তদনুপারে বহু-বৎসর ধরিয়া বছ-সংখাক দউদ্তট-কবিত।” 
“হিভবাদি”-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবপে ক্রমে ক্রমে আর্মি 
উক্ত মহাত্মগণের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম। . 

একদিন কথা-প্রসঙ্গে “বর্তমান বাঙ্গাল! ভাষা”এবং “উপক্রমণিকা»ও, 
"ব্যা করণ-কৌ মুদীসণন্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। তিনি তছৃত্বরে কহিয়াছিলেন, “উপক্রমণিকা” ও চারি 
ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদী' লিখিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয্লাছিল। 
ইহাদের জন্য যে আমি কত টিস্তা করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। 
সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়িলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা একান্ত অনস্তব । 
ুর্জর বন্ত লাভ কর্রিতে হইলে দুর্জয় যত্ব ও পরিশ্রম কর! চাই।” ইহা 
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বলিয়াই তিনি নিষ্ন-লিখিত সংস্কৃত *উদ্তট-কবিতার্টি” আবৃত্ে করিয়া 
আমাকে ইহা! লিখিয়া লইতে বলেন । কবিতাটি এই £-_ 

প্যদ্যপি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। 
স্বজনঃ শ্বজনে। মা! ভূ সকলং শকলং সৎ শরৎ ॥” €( ক) 

গুণগ্রাহী ভূদেব বাবু মহাশয় “উপক্রম ণিকা” এবং “চারি ভাগ, ব্যাকরণ- 

কৌমুদ্দীর” পরম অস্থরাগী ছিলেন। তিনি একদিন আমাঁকে বলিয়া- 
ছিলেন, *বিদ্যাদাগর “উপক্রমণিকা” ও “চারি ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদী” 

ভিন্ন আর কোন গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া না গেলেও তাহার নাম সমগ্র বাঙ্গালা 

প্রদেশে অক্ষুপ্ন-ভাবে চিরদিন বিরাজ করিবে । তাহার বুদ্ধি যে কিক্ধপ 

শুপ্্প, তাহার পরিচয় তাহার এই ব্যাকরণগুলিতেই প্রকাশ পাইতেছে |” 

একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ আরত্ত করিতে যে সময়, পরিশ্রম ও 

বত্বের প্রয়োজন, তাহা! মনে করিলে এবং যে সময়ে এই পুস্তকগুলি রচিত 

হইয়াছিল, তৎ-সময়ে বাঙ্গালা-প্রদেশে সংস্কৃত-ভাষ1-শিক্ষার অবস্থার বিষস্ব 

চিন্তা করিয়! দেখিলে, ভূদেব বাবুর কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয়। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ না হইলে 

প্উপক্রমণিকা”, ও প্চারি ভাগ,ব্যাকরণ-কৌমুদীর” স্থষ্টি হইত না। অগাধ 

ও অপার মহাসঘুত্রকে গোম্পদে পরিণত করা এবং প্রাচীন সংস্কৃত 

(ক) বিগ্যানাগর মহাশয়ের মুখে এই কবিতাটীর এইরপ পাঠ শুনিক্বাছিলাম। 

এতন্ডিন্ন অন্যান্ত অনেক লোকের মুখেও এইরূপ পাঠ শুনিতে পাওয়া বায়। এই 

শ্লোকটীতে “আর্য্যাচ্ছন্দও* নাই, আর্য/াচ্ছন্দের পপ্রকা র-ভেদও* নাই । ছন্দোগ্রস্থের নিয়- 

মানুদারে ইহাতে যে ছলোদোষ হইয়াছে, তাহ! স্পষ্টই বুঝিতে পার। যাইতেছে। এই 

শ্লোকটী এইরূপ ভাবে রাখিলে নির্দ্দেষ হয় বলিয়! মনে করি £-- | 

“য্দ্যপি বু নাধীষে ব্যাকরণং পঠ তথাপি রে পুত্র। 

মা'ভৃৎ ্ বজনঃ খজনঃ সকলঃ শকলঃ সকৃচ্চ শকৃৎ "সম্পাদক 
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ব্যাকরণ ভাঙ্গিয়। “উপক্রমণিক1”-ব্যাকরণ রচনা কর! উভয়ই তুল্য । 

বিস্তাসাগর মহাশয়ের বুদ্ধি-কৌশল ধন্ত ! তিনি যথার্থই মহাপুরুষ ! 

যে মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বলিয়া ৩৮বৎসর পূর্বে সংস্ক'ত"উত্তট-কবিতা” 

সংগ্রহ করিতে আরস্ভ করিয়াছিলাম ; যে মহাত্মার মুখ-নিঃস্থতা ভাবময়ী 

কবিতার ব্যাখ্য। গুনিয়৷ আহলাদে উন্মত্ত-প্রায হইয়া উঠিতাম 7 যে প্রাতই- 

স্মরণীয় মহাপুরুষ আমার প্রতি একভাবে পুত্রবৎ স্সেহ প্রকাশ করিতেন ? 

এবং ধাহার স্গিপ্ধ-মুর্তি ও মধুর-বচনের বিষয় মনে পড়িলে অগ্তাপি আমার 

চক্ষুঃ দিয় জল আইসে, সেই মহাপুরুষের যথাযোগ্য পূজা কর। আমার মত 
দরিদ্র ও হতভাগ্যের নিতান্ত অনাধ্য। দরিদ্র ভক্ত জন যেকপ গঙ্গাদেবী 
হইতেই জলবিন্দু তুলিয়। লইয়! ভক্তি-ভরে গঙ্গা-দেবীকেই পুজা করিয়! 
থাকেন, আমিও সেইরপ বিষ্ভানাগর মহাশয়েরই রচিত “ব্যাকরণ-কৌমুদী, 
চতুর্থ ভাগ” লইয়া! তাহাকেই ইহা উৎসর্গ কর্লাম। তাহার পবিজ্ 

স্বগীয় আত্ম। স্বর্গ হইতে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি তাহার 

নিষলক্ষ গ্রন্থ খানি নিফলঙ্ক অবস্থায় রাখিয়! যাইতে পারি । 

অতি দুরূহ বিষয় লইয়াই যখন এই গ্রস্থখানি লিখিত, তখন ইহাতে 

যে কিছু কিছু মুদ্রাঙ্ষণ-দোষ কিংব! অন্ত কোনব্প ভ্রম ব৷ প্রমাদ থাকিবে, 

তাহ। বিস্ময়কর নহে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়-গণ যদি কৃপা করিয়া 

তাহা আমাকে জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে আমার অশেষ উপকার হইবে, 

এবং তাছাদিগের চরণে আমি যাবজ্জীবন অনুগৃহীত ও রুতজ্ থাকিব । 

গচ্ছতঃ পতনে ভূমৌ প্রমাদজে ন বিন্বয়ঃ | 
হসস্তি দুর্জনানতজোভোলয়স্তি তু সজ্জনাং ॥--উদ্ভটসাগরশ্ত 

এই গ্রন্থথানি লিখিবার সময় আমাকে অনেক মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইয়ান্ে। ৬কাশী-ধাষ-নিবালী দ্বারবঙ্গ-সভা-পর্ডিত বৈয়াকরণ, 
কেশনী মহামরপাধযায় ৮শিবকুমার শাস্ত্রী, কলিকাতাস্ছ সংস্কত-কলেতের 
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অধ্যটপকচর টবয়াকরঞ-কুল-পতি নবস্থীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ 
শিরোমণি, বাজে-শিবপুর-বানী বৈদ্বাকরণ-্ছুড়ামণি শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ 
কবিরত্ব, নোয়াখালি-নিবাসী বিখ্যাত কলাপ-কেশরী শ্রীযুক্ত তৃবনেশ্বর 
বিদ্যালঙ্কার, স্থবিখ্যাত “হিতবাদি”-নামক সংবাধ-পত্রের অধ্যাদক, মদীয় 
পরম স্থৃহৎ সপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, এবং সংস্কৃত কলেজের 
বর্তমান অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র বিষ্ভারত্ব মহাশয় 

এই গ্রস্থ-সন্বন্ধে নানা প্রশ্নের সমাধান ও নানা বিষয়ে স্থপরামর্শ দান 

করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়। বাখিয়াছেন। 

পরিশেষে বিশেষ বক্তব্য এই যে, উক্ত মহাত্মা! শিরোমণি মহাশয়ের 

অনুরূপ পুত্র, কলিকাতা-সংস্কত-কলেজের অন্ততম ব্যাকরণাধ্য।পক, 

বৈয়াকরণ-কেশরী, মদীয় কনিষ্ঠ-সোদর-প্রতিম, পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মন্মঘনাথ 
বিস্যারত্ব মহাশয় আমার জঙন্গ পরম-প্রীতি-ভরে ও নিঃম্বার্থভাবে এই 

্স্থ-সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার না করিলে আমি 

কিছুতেই এই গ্রস্থ খানির সম্পাদন-কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারিতাম না। 

উপসংহার-কালে ইহাও উল্লেখ্য যে, মদীয় পরম হিতৈষী সুহ্ৃৎ, সুপণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ মহাশয় ৪ অনেক বিষয়ে স্থপরামর্শ- 

দান এবং আহন্ুকৃপ্য-প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্ত আমি এই মহাত্মগণের 
নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম । 

ভন্রকালী। সম্পাদক 

২৯ মাঘ, সোমবার । 
১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ খুষ্টাব । জীপুর্ণচক্দ্ উদ্তটসাগর । 



যে যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, টীকা এবং কাব্য- 
নাটকাদির প্রমাণ, মত ও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া এই 
ংস্করণে দেওয়া হইল, তাহাদের নামের তালিকা-__ 

গ্রন্থ 

অষ্টাধ্যায়ী 

বার্তিক 

মহাভাষ্য 

মহাভাম্ত-টীকা 

রাবণাজ্জুণীয় জেজ্জুনরাবণীর়) 
সিদ্ধাত্ত-কৌমুদী 

প্রৌঢ-মনোরমা 

বাল-মনোরম। 

তত্ববোধিনী 

কাশিক। 

পদমঞ্জরী 

বাক্যপদীয় 

হুবোধিনী 

চন্দ্রালোক 

পরিভাষেন্দুশেখর 

পরিভাষেন্দুশেখর-টীকা 

গ্রন্থকার 

পাণিনি 

কাত্যায়ন (বররুচি) 

পতঞলি 

কৈয়ট 

ভট্ট হম (ভট্টভৌম, ভূমভষ্ট 
ভট্রোজি-দীক্ষিত 
ভট্টোজি-দীক্ষিত 

বাস্থুদেব-দীক্ষিত 

জ্ঞানেন্দ্-সরন্বতী 

বামন ও জয়াদিত্) 

হরদত 

ভত্ৃহরি 

অয়কষ 

ভৈরব-মিশ্র 

নাগোজি-ভষ্ট 

ভৈরব-মিশ্র 
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গ্রন্থ 

লঘুকৌমুদী 
কলাপ 

কলাপ-বৃত্তি ও টীক। 

পঞ্জী 

কলাপ-টাক। 

কাতন্ত্রপরি শিষ্ট 

ক্ষিগুসার 

সংক্ষিগুপার-বু্তি 

সংক্ষিগ্তপার-টাকা। 

স্থপদ্ম 

স্থপদ্ম-টীকা 

মুগ্ধবোধ : 
মুগ্ধবোধ-টীকা ৮০০ 

5৯ ১ 

কবি-কঙ্স-্রম 

কাব্য-কাম-ধেন 

প্রয়োগ-রত্ব-মাল। :* 

গুঢপ্রকাশিক।-টীক। ০** 

গ্রন্থকার 

বরদরাজ 

সর্বববন্ম। 

ছুর্গাসংহ 

ত্বিলোচন-দাস 

কবিরাজ 

শ্রীপতি-দত 

ক্রমদীশ্বর 

জুমরনন্দী 
গোয়ীচন্দ্ 

পদ্মনাভ 

বিষ্ুমিশ্ 

বোপদেব 

শ্রীরাম-তর্কবাগীশ 

দুর্গীদাস 

বিছ্যানিবাস 

কার্তিক-সিদ্ধাস্ত 

গঙ্গাধর 

মধুস্দন 

বোপদেব 

বোপদেব 

পুক্যোত্তম-বিগ্তাবাগী* 
সি্ধনাথ-বিষ্ভাবাগ্নীশ 
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গ্রন্থ 

** প্রভাপ্রকাশিক1-টীক। *০* 

» পঞ্জিক। 

সারশ্বত টি 

সারশ্বত-টীক1 (স্থবোধিক) -*" 

মহাভারত 

রামায়ণ 

রঘুবংশ 
কুমার-সম্ভব 
মেঘদূত 

শকুস্তলা 

বিক্রমোর্বশী 

কিরাতাজ্জুনীক্র 
শিশুপাল-বধ 

নষধ-চরিত * * 

রত্বাবলী টি 

উত্তর-রাম-চরিত 

সৃচ্ছকটিক 

ভষ্টিকাব্য 

রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদুত, 
কিরাতাঞজ্জুনীয়, নৈবধ-চব্রিত, 
শিশুপাল-বধ ও ভষ্টি-কাব্যের টীক। 

গ্রন্থকার 

জয়কৃষ্ঃ-শশ্ম! 

| জীবেশ্বর:শশ্ঘা 

অনুভূতি-ন্বব্দপাচার্ধ্য 
চন্দ্রকীর্তি 

বেদব্যাস 

বাল্মীকি 

কালিদাস 
5 

তবভূতি 

শৃক্তক 

ভি 

*** মল্লিনাথ 



ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতু-ভাগ ) 

সুচীপত্র। 

প্রকরণ 

বিভক্তি-নির্ণর ** 
বিভক্তি-লক্ষণ 

বিভক্তি-বিভাগ 

গ্ুথম। 

দ্বিতীয়। 

তৃতীয়া 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 
ষষ্ঠী 

সপ্তমী 

কারক 

কারক'লক্ষণ 

কারক-বিভাগ 

অপাদান 

সম্প্রদান 

করণ 

অধিকরণ 

কম্ম 

কর্ত। *০* 

প্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক ) 
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তদ্ধিত 
অকু ( আগম ) 5০৪ ৯৯০ ৬ ০*০ ১৭৬ 

অত ৩ ই ম ১৫৯ 

অত্ন্থ ঠা ভ ০৬ ১৮৩ 

অসি নু টা নর ১৮৫ 

অস্তাৎ রে নি  ঃ ১৮৪ 

আকান টড ঠি ৪ ১৭৬ 

আত্তৎ ্হ 2 ৪7 ১৮৭ 

আতি জন মো টি ১৮৬ 

আদিন্ ও ি 2 ১৫৮ 

আলু ৯০৯ ৮ ১৪৬ ১.৮ 

আহি ৮০, রঃ রি ১৮৭ 

ইক (আগম ) মং তি রে ১৭৬ 

ইত 1৬৬ ৯ ৪৪৪ ১5২ 

ইথক্ হি রি রি ১৪৯ 

ইনি *** *** *০১৫৪১১৬১ 

ইমনি রি রর ৪ ১৩৯ 

হয় ঠা রি নি ১০৫ 

ইল ০, ৪০ রঃ ১৫৩ 

ইষ্টন্ রি উঠি 85 ১৬২ 

ইয়ণ, ৪5 ডর ৯৬৬ ১৩২ 

ঈয়হুন্ রি ঠা ৮০৪ ১৬৩ 
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“তদ্ধিত পৃষ্ঠ 
'উর ট ৪3 নর ১৫৬ 

এছ্যস্ হন টি ১৪৩ ১৮৩ 

এনপ. সিন নি রি ১৮৬ 

কণ, দি নন রর ১৩৬ 

কন্ আগম ) রি ১৯০ ৮০০ ১১৬ 

“কন্ পি চি তি ১৭৬ 

বন্প ০৯ * 2 ১৬৭ 
কাণ্ড ০০৯ ৪ তত ১০৯ 

কিন্ ৪ 5৩৪ 2 ১৫৮ 

কৃত্বস্থচ, নি ৪ ৫ ১৭৩ 
-খগ্ লু ্ঠ হা ১০৯ 
৮৭ ৮০৪ ৮০৯ ০০ ১২ 

'5তমাম্ রর ৪ ৬ ১৬৭ 

চতরাম্ সু রি ঠা ১৬৭ 

চন ৭০৪ ০০ ৮০০ ১৮৯ 

চরট্ ৪ ই ৪ ১৭৫ 

চশস্ ০০৯ রি রি ১৭১ 

চিৎ ক্র টা ডা ১৮৯ 

“চি ১ দি নী ১৯৪ 

চুঞু রা ৪5 ৪৪৪ ১৪২ 

জাতীয় 28 টি রি ১৬৯ 

আহ ৯৯০ 5০৯ ৪৯৪ ১৬৩ 



তদ্ধিত পৃষ্ট" 

ড রঃ তর রঃ ৪৬ 

ডট্ ৫৬৯ রি তর ১৪৬ 

ডতম ৮৪০ ক ০৮৬৫ ১৬৩, 

ডতর ৪৪৫ ৮০০ ৯৯৯ ১৬৬. 

ডি রা রঃ ৪ ১৪৫ 

ডয়ট্ ৮** ৮০, না ১৪৫ 

ডাচ, ৮ ৮৮০ ৯০৯ ১৯৪ 

ডামহ ৪ ৯৬৬ নি ১৬৬ 

ডিম শির ৪ সান ১৮৮ 

ডুল নর ও এ ১৬১ 

ড্তৃপ, ্ঃ রা ৫ ১৪5, 

ডূলপ, নং রে রর ১৫৭ 

ণীন টন তর ১৬৫ 

তন, রঃ ১৮৭. 

তম ৪ টা রি ১৪৮. 

তমপ, ৪০৩ ৭০০ 5৪৭ ১৬২ 

তয়ট্ ৪৪৩ ৪৬৬ ৪৪৫৬ ১৪ ৫" 

তরট ৬৪৬. ৬৬৬৮ ৬৬৬ ১৭৮ 
সি 

তরপ, ৬৬৬ ৬৩৬ ০৪৩ ৬৩৩ 

তল্ সি তত ১২৫, ১৩৮১ ১৩৯ 

তসিল্ স 8 না ১৭৯ 
জি 

তত ১৪৬ ৪৬ ৬৪৬ ১৬৩ 

তিকন্ রি দু মহ ১২৫. 



*তন্ধিত | . পৃষ্ঠ 

তিথক্ রি রর ১৪৯ 
তীয় রর রর রা ১৪৭ 
তৈলন্ এ রহ ৪8 ১৪৭ 
ত্ব স রি রস না 
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ব্যাকরণ-কৌমুদ৷ 
চতুর্থ জ্ডাগ । 

বিভক্তি-নি্ণয় | 

£ 1 অঁছসান্জাহজনীদ্ববিলী মিজি: | 
যাহা দ্বার সংখ্য। ও কারকের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বিভক্তি 

বলে। যথা স্ব: ছতী, আহা: ? হল, আঅতী, আহান্ ইত্যাদি । 
এই সকল স্থলে ঘট-শব্দে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের বিভ- 

ক্তির যোগ থাকাতে এক ঘট, ছুই ঘট, বহু ঘট, এইরূপ সংখ্যার 

প্রতীতি জন্মিতেছে। ম্বন্' হ্যলি--এ স্থলে চন্দরে দিতীয়। 

বিভক্তির যোগ থাকাতে চন্দ্র কর্ম কারক, এইরূপ প্রতীতি 
জন্মিতেছে। (ক) 

ত। নিলা: অম। 
প্রথমা, দ্বিতীয়া, -তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, এই 

সাতি বিভক্তি। 

€ কু) দুপ,ও তিও, প্রুত্তায়কে বিতক্ষি বলে। এই প্রকরণে থে বিভদ্কির কথা বলা 

হইতেছে, তাহাই হুপ, বিভক্তি, এইরূপ বুঝিতে হইয়ে। 



২ ব্যাকরণ-কৌমুদী € চতুর্থ ভাগ ) 

প্রথমা | 

হ। ক্সলিঘম্লাল দঘলা । 
লিলা জীঘবিত্র অ: আজ্:ঃ সম্বজ্মন, লক্জাল 

দঘলা হ্যাল্। ৃ 

যে স্থলে ক্রিয়াপদ প্রভৃতি না থাকে, কেবল অভিধেয় (১) 

বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সে স্থলে সেই শব্দের 
উত্তর প্রথম! বিভক্তি হয়। যথা ন্রন্বঃ, কনা, ভ্বচ্মল্, নিছি:, 

লহী, অ্বল্, হাল:, কীনা, জছজব্য:, হজ:, জী, লষ:, ভীব্য:, 

ব্ৰাহী, সহ্স: | (ক) 

৪। জাবি । 
ন্হি নাক জন্বুজাহদী লা ব্আাল্। 
কর্তবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথম! বিভক্তি হয়। যথা ক্িহ্য: 

ন্দীভলি, নী: আচ্হাষন, লী বালি । 

&ু | বকনীঘ্বল | 
অব্লীঘল দঘলা হ্ঘাল্। 

সন্বোধনে প্রথম বিভক্তি হয়। যথা-_স্ িল:, উ ক্লালহী, 
ক স্বসা;। 

(১) ষে শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাই সেই শব্ধের অভিধেয়। 
(ক) ইহাকে অভিথেয়-মাত্রে প্রথমা, প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথম, লিঙ্গার্থে প্রথমা, 

এবং ক্রিয়া-রা হির্ছেঠো প্রথমাও বলা হইয়। থাকে । 



বিভক্তিনির্ণয়- প্রথমা । 

হ | জ্সজ্মজীথা তব । 
জুলি-সব্তলিলিহঅনিতীবঠলি সম্রলা হ্আাল্। 
ইতি প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি 

হয়। যথা ক্সতীত্যাললৰ হজ্ব কুলি ব্মালী লিহাঘীল্। 
“িভন্যনষানি স্ব লা ঘ্রহ্ানিহ:”। লাদাকসলা বড: অবিন্যন্ধ 

বাব্সলল্। “নিলন্রন্বীগনি অনত্বর বজ্র জুন্ললঘান্মলল্। 
“ললব্জিমন্থিন: ন্া: অলাহীভুলবান্সলল্” | 

দ্বিতীয় ৷ 

৩। জন্কমাব্ি ভ্রিলীম্বা। 
জন্লহি ন্ান্ী জক্মন্ছি হিনীঘা হ্আান্। 
কর্তৃবাচ্যে কন্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা স্্রচ্ম' 

ভ্বিলানি, স্সল' ঝুক্তী, জর্ত মিনলি। 

০ জ্িানিছাজব্ধ লু 
ক্গিমানি্ীব্থ জীনলিত্, নল হ্িনীনাআা হন্জনত্বল হ্আাল্। 
ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা একবচনে ও 

ক্লীবলিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা ভলঙ ঘান্বনি, হুন 
ঘব্াঘন, ভতু স্ঘলি, ঘ্বান্ত লাল । 

ও | জ্ানাচ্নলীহ্জন্লজীহা (না হ।ই।& ) 
জাব্পত্রাতন্ক্য: ক্মচ্নলান্্জধ্যস্ব আজ্ইঞ্মী ল্বিলীঘা হাল 

স্মাব্জক্লবীবীবী বক্ৰলান। 
অত্যন্ত-সংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝাইলে, কাপপ-বাচক ( ক্ষণ, 

মুহুর্ত, মাস. ও বৎসরাদি) এবং অধ্ববাঁচক (পথের পরিমাণ-বাচক 



৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ) 

ক্রোশাদি) শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহাকে 

ব্যাপ্তযর্থে দ্বিতীয়াও বলে। যথা, কালবাচক-_হিনকন্বণলব্বনি ; 

লাঘলঘীন । অধ্ববাচক-_লীহ হিহি: হ্ঘিন: ; বীজল ভ্ন্জ- 

লাবুমন: । হিনর্ষ লান্ধ ঙ্গীর্খ নীজল জ্যাইনন্সঘ্: । (ক) 

$০ | আ্সলিদবিঅতনীলিব হাজন্ল: | 
ক্মলি, হি, অত, ভতমঅ- বুন্সন: লব-দন্প্রান্নীনি 

ভ্রিলীমা ব্যাল্। 
তস্-প্রত্যয়ান্ত অভি, পরি, সর্র্, উভয়, এই কয় শব্দের 

যোগে দ্বিতীয়। বিভক্তি হয়। যথা ামললিন:, ব্যন্ হিল:, 

ভত্মাল বজ্মন:, লতীন্বুনযঘল: । (খ) 
০০ ্পাাািপপপ শী সপস্পপাসপসট পপ 

(ক) “দেশকালীধ্বগন্তব্যাঃ কম্পনংজ্ঞ। হাকন্ণাম্” | অকর্শক ধাতুর যোগে দেশ- 

বাঁচক, কাঁল-বাচক এবং গ্রন্তব্য-পথ-বাচক শব্ধ কর্মকারক হর | “দেশে! নদী-ভুধর- 

কন্দর।দি রধ্ব।ধ্বমানং করযোজন।দিঃ | কালো! মুহুর্তীয়নবংসরাদিঃ”-__্রীরাম তর্কবাগীশ | 

তত্ববোধিণী-মতে এস্থলে দেশ শব্দের অর্থ, কুরু-প্রভৃতি গ্রাম-সমূহঃ প্রদেশ-মান্র নহে; 

অতএব তন্মতে নদীমান্তে, গ্রামং শ্বপিতি ইত্যাদির প্রয়োগ হইবে না । দেশের উদহরণ-_ 

কুরূন্ স্বপিতি। কাঁল-_মাসমাস্তে, গ্োদোহমান্তে। গন্তব্য পথ-_ক্রোশমান্তে। এইগুলি 

সিদ্ধান্তকৌমুবীর উদাহরণ । বোপদেবের মতে অকন্মক ধাতুর যোগে দেশ, অধ্বা, কাল 

এবং ভাব অর্থাৎ ধাত্বর্থ--ইহাদের বিকল্লে কর্ম-সংজ্ঞা হয় । বথ।--নদীং বসতি, নগ্াং 

বসতি । বনে বসতি,বনং বসতি । ক্রোশান্ ভ্রমতি, ক্রোশেধু ভ্রমতি। অহত্র মতি, 

অহ্ি ভ্রমতি | নিশাং ভ্রমতি, নিশি ভ্রমতি | রামে। রক্ষোবধং স্থিত; রক্ষোবধে স্থিত । 

এইগুটল বোৌপদেব-সম্মত উদাহরণ ৷ তন্ববোধিনী-মতে ষে প্রয়োধী হয় না, বৌপদেব-মতে 

তাহাও হইতে পারে । এই নিয়ম পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসারের মতে নিত্য, কিন্তু বোধদেবের 
মতে বৈকলিক। অতান্তরে সকর্ণক ধাতুর যোগেও এই নিয়ম[নুসারে কার্ধয হয়। 

থে) “অ:রই্টশয্যাং পরিতে| বিসারিণা” রঘু ৩১৪৫ । “রক্ষাংনি বেদীং পরিতে | নিরাস্থৎ"। 



৷ বিভক্তি নির্ণয়-দ্বিতীয়]॥ .. ক 

£$1. মন্থানুমিভ্লিক্মলান্লবান্নহন্থম্বানত্তরি: । 
হলিন্াঁী ব্রিলীযা হ্যাল্। ৮. ক আড় 

প্রতি, অন্তু, ধিকৃ, নিকষা, অন্তরা (২), অন্তরেণ (৩), 
যাবৎ__এই কয় শব্দের যোগে দ্বিতীয়া! বিভক্তি হয়। যথা 

হীল দলি ভঘা, কালু লানী ছসব্: জব গ্িজ, মা 
লিবরা লী, হব লাঁ লা ্বন্সন্মহা তঘনিভ্:, কআ্ললন্নইস্য 

বিব্যা ল ললি, [ল মনি, নল যানভবুহনি। ক) 
এ শসা পাপা শশা শা ও পাশাপাশি »স পিং 

“অলসতবাঙ্ষীদভিতঃ প্রধানম্”।-_ভটি ১১২। কারিকা_“উভসর্বতসৌঃ কার্ধ্যা ধিগুপধ্য'- 

দিধু ত্রিবু। দ্বিতীয়াজেড়িতান্তেষু ততোহন্তত্রাপি দৃষ্ঠতে ॥* অর্থাং_উভয়তঃ, সর্ববতঃ, 

ধিক্, উপযুগপরি, অধ্যধি, অধোইধঃ-__-এই সকল শব্দ-যোগে হয়া হয়। বখা-_উপধু[পরি 

লোকং হরি£, অধাধি লোকম্, অধোহধঃ লোকম্। “নবানধোহধো বৃহতঃ পয়োধর।ন্- 

মাঘ। শেষোক্ত তিনটী শব্ধের দামীপ্য-অর্থ ন। বুঝাইলে হয় না। যথা--“ই্পযু!পরি 

বুদ্ধীনাং চরত্তীখবরবৃদ্ধয়;”--অতিদুরে উপরি চরন্তীত্যর্থঃ। এস্থলে বীগ্সা-অর্ধে ত্বিত্ব 

হইয়াছে, সাশীপা-অর্থে নহে। সংক্ষিপ্তনার-মতে এস্থলে উপধুঠপরি শব্ধ পৃথক পদ, 

উপরি বুদ্ধীনাং উপরি চরভ্তীতাথত | 

(২) মধ্য অথে। (৩) বিনা অথে। 

(কু) আরও কতকগুলি শব্দের যোগে ২য়! হয়। যথা-_সময়। ( সমীপার্থ)--"সমর। 

মাধবং রমা" (মাধবন্ত সমীপে রম! লক্ষীরিত্যথ )। নিকষ] শব্দও সমীপার্ঘ--"বিলজ্ব্য 

লঙ্কাং নিকষ। হনিষ্যতি”--মাঘ। হা--“হ! বিষাদশুগর্ভিব"--ইত্যমরঃ। “হা লোকং কেপব- 

গ্বিষম্*মুগ্ধবোধ। “কেশবদ্ধিষেো। লোকত্ত বিষাদ; শোকঃ পীড়া চ সর্ববদৈব ইত্যর্থ:” ' 

_-জ্ীরাম তর্কবাগীশ 1 অতি, অভি, প:র, প্রতি, অনু ও উপ--অর্থ-বিশেষে এই করটা 

শব্দের ঘে।গে হয়! হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণে এই গুলিকে “কন্ম-প্রবচনীয়" বল। হইয়াছে। 

“কর্মপ্রবচনীয়যুকে দ্বিতীয়া" ₹৩।৮)-- ইহাই পাণিনির স্থত্র। জ্তি প্রভৃতি শব্দগুলি কোন্ 
কোন্ অর্থে কর্ম প্রবচনীয় হয়, তাহাও ভিন্ন শ্লোকে বলা হষ্টয়াছে। বোপদেব ইহাদের 
এইরাপ অর্থ শির্দেধ করিয়াছেন £-বীন্ষেখক্।বচিহ্েহভিন্বেু ভাগ্নে পরিপ্রভী। 



৬ ব্যাকরণ-কৌমুদদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

তৃতীয়া । 

২ ভনীঘা জ্হব্ব। 
করণ কারকে তৃতীয় বিভক্তি হয়। যথা স্ছ্বীন ব্যস্কোনি, 

স্রস্বুনা গলি, জন্থল স্বব্থানি | 

£হ। আন্ধার: 
বন্কাউ: সন্ছশ্রীণা ভনীঘা হ্যান্। 
সহার্থ শব্ষের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- বান: 

2 

০ পণ 

পি শী শী পপ শিপ | পিপিপি শী পাপ ০ পপি সাজ আও | পপ সি ও সাপ আপস ০০ 

অনুত্েু সহর্থেচ হীনেহনুপৌ মঙাবিহ” ॥ অভি-_বাঞ্স। ইন্তাব (“কন্তাঁচৎ প্রকার- 
স্াপত্তিঃ* ), চিহ-অর্থে। পরি ও প্রতি পূর্বোক্ত তিন অর্থে এবং ভাগ-অখে। অনু-_ 
পূর্বোক্ত চারি অর্থে, সহাথে, হীনার্থে এবং হেতু-অর্থে। উপ-_হীনার্থে। অতি_অতি- 
্রমার্থে। যথা-বা্া, ভূতং ভৃতমভি প্রভু (প্রভুরীহ্র: তৃং ভৃতমতি, সর্বপ্রণিযু অস্তী- 
তার্থ;)। ইখস্তাব-_ভক্তে! বিতুমভি ( বিভুবিষয়ে ভক্তিভ।বাপন্ন ইত্যর্থঃ)। চিহৃ-- প্রাজ্ঞে। 
গোবিন্মমভি তিষ্ঠতি (গেবিন্দং লক্ষী কৃত্য ভিষ্ঠতীত্যর্থ:)। পরি এবং গুতিরও এইরূপ 
উদাহরণ । ভাগ--হবিং পরি অভবৎ পক্গ্ীঃ (সমুদ্রে মথিতে লক্ষ্রীঃ হরের্ভাগে অভবং 
ইতার্থ))। হরং প্রতি অভবৎ হলাহলং (বিষং হরস্ত ভাগে অভবং ইত্যর্থঃ)। বীগ্দাদি 
অর্থে অনুর উদাহরণও এইবাপ। সহার্থে_বিষুমনু অচ্াতে ভর্গঃ (বিঞ্ুনা সহ ভর্গঃ শিবঃ 
জচ্চতে সৃত্ভিরিতি শেষঃ)। হীনার্থে__-শক্রাদয়ঃ অচাতম্ অনু, অচুত্যম্ উপ ( অছ্াতাৎ 
হীনা ইত্যর্থ:)। হেতু অথে--কন্ামনু শোকঃ। প্রদ্ধ প্রয়োগ: “মিত্রলাভমন্থু লা- 
সম্পদ১--ভারবি ১৩৪২, মিত্রলাভীৎ হীন। ইত্যর্থ)। পত্রমেণ কুপ্তামহ সং লিশেষ”-_রঘু 
২1২৪ (এস্থলে চিহ্ন অর্থ)। “রসন। ত্বামনু মুতে লক্ষ্যতে” রঘু ৮৫৮, ত্বয়! সহ ইত্যর্থঃ। 

“সংজ্ঞোহস্ততরস্তাং কর্ণি”-পো ২।এ২২)। সংপুন্বস্ত জানাতে; কর্ম্মণি তৃতীয়া ব৷ 
হাৎ। সম্পুর্বক জা-ধাতুর কর্মে বিকলে ওয়া হয়। বখা__পিত্রা পিতরং বা সংজানীতে। 
বোপদেব-মতে শ্মরপার্ধে ওয়! হয় না। যখ!--শিবং দংজানীই__ম্মর ইত্য্থ, | পাণিনি ও 

ংক্ষিপ্তনারে শ্মরণ[ৃ্থ নিষেধ উক্ত হয় নাই। 'আধ্াানে তু--পিত্র। পিতরং বা 



' বিভক্কিনির্ণয়--তৃতীয়া | ৭ 

স্বীনযা ন্রছ্ধন তব ঝন্ত রন জাল) জঈীলাপি ঘ্বার্উ ন্িবীতী ল 
জন্ম: । সহার্থ শব্দের অপ্রয়োগেও তৃতীয়া হয়। যথা-_ 
ছিনা স্বলব্য মৃজ্ছনি, ভ্রজত্য অন্য: । “আন্নত্যা লক্ষি 
ঘন্হঘনান।” (ক) 

88 । জলনাহব্সঘীজনাঘ্র"স্ত | 
জলাম্ব': নাহস্থাঘ'; মঘীজলাঘ স্ব ঘল্ছ্যাহী নূনীয়া হ্আান্। 
উনার্ঘ, বারণার্থ বা! প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়! 

বিভক্তি হয়। যথা, উনার্থ_হজল জন:, নিজ্মযা স্বীল:, 
স্ন্তত্বাব্ব্য ম্ন্স; । বারণার্থস্সন্ব নিন্বাইল, জব্বনল ন্দিল্। 
প্রয়োজনার্থ _ঘ্বলন দন্ীজনল্, জী$ঘ: জন্ভীল। (খ) 

পাশাপাশি পপিপ্পপালা শীপিপাশেীপসপীপপ শা প। পিপি পপ আপাািলাশীপিদিশ। পাস স্পা? পিসি 

সংজানাতি”_ তত্ববোধিনী । আধ্যান -ম্মরপ। গ্বোযীচন্ত্রমতে ম্সরণার্থে "নংজানাতি, 

মাতুঃ মাত্র। মীতরম্”- ভ্ঠী, ওয়া ও ২য়। তিন বিভক্তিই হইতে পারে। 

(ক) সহার্থ শব্ধ যথা-_-সহু, সাকমূ, সাদ্ধম্, অমা, সমম, সত্রা, নজুঃ (এই সাতটি শব্দই 

অব্যয়)। কারিকা-দহাথে' সাঃ সমং সত্তা সাকং সংদ্ধমমা সজুঃ”। তুল্যাথ ও বিছ্য।- 

মানার৭থ সহ শব্দের প্রযে!গে এবং অপ্রয়োগেও তৃতীয়া হয়। যথা--পিত্র! সই ছল» পিতা 

তুল্য ইত্যথঃ; “কো স্বস্তি ছুঃখিততরো ময়। ছুর্কতকর্্মণ”__ (রামায়ণ), ময়া সহ (ময় তুল?) 

ইত্যর্থঃ। “নঠৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দিভী”, বিগ্যামানেযু দশন্ পুত্রেষু ইত্যর্থঃ। 

€খ ) “অলং মহীপাল তব শ্রমেণ-__রঘু ২৩৫ | “অলং প্রযর্েন তবাত্র”--রঘু ৩৫২ । 

“অথব। কৃতং সর্দেছেন৮- শকু। “নাহং ক্ষামধ্যে বন! কিমুক্তেন শতক্রতে”_ _বিষুপুরাণ। 

“নীরুজন্ত কিমৌধবৈ2”-হিতো |" কিমেভিরাশোপহতাত্ববৃত্তিভিঃ”_ কুমার । “তয় হীনং 

বিধাতম1ং কথং পগ্ঠন্ ন দুরসে”_ রঘু । “ধর্মেণ হীনাঃ পশুতিঃ নমানা১-_মনু। “কোহ্থ 
পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বনি ন ধার্ম্রিক£”_হিতোপদেশ । “অপুর্ণমেকেন শতত্রতূপম+*-- 
রঘু । পাণিনি বারণার্থক অলং, কিম্ প্রস্থৃতি শব্দের যোগে ওয়ার কোন হত্র করেন নাই। 

তস্মতে এ সকল গুলে সাধন গভৃতি জিক্লা উহ থাকে এবং এ উহ জিয়ার করণে ৩য় 



ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ) 

২৭ আচলজানাজ্যালনজবা 1 
গ্রঘর্ মহ্যলান জান্বাচ্নলীহন্সন্নর্থঘীনী নুনীযা বিমান 

মমনি”__জ্াজিজ্বা (২।ই।হ) 

অপবর্গ অর্থাৎ ক্রিয়া-সমান্তি ও ফল-প্রাপ্তি বুঝাইলে অধব- 
বাচক ও কালবাচক শবের উত্তর তৃতীয় বিভক্তি হয়। যথা, 

অধ্ববাচক-_ল্দীষ্বলাবুলাজী$দীল: | কালবাচক-লিলিবস্থীলি: 

জনল্, লাল জ্যান্জহব্লঘরীলল্। কিন্ত লাঘ জ্যাজহযামঘীল 
নত ্দুহনি,_এ স্থলে অধ্যয়নের ফল-প্রাপ্তি বুঝাইতেছে না, 
এই হেতু মাস শবের উত্তর তৃতীয়। বিভক্তি হইল না। 

1হ। অলাক্তবিজ্জাৰঃ (দা ।ই।২০) 
“যলাক্নুল নি্মনন দ্সত্রিলী নিজাৰী বদন নলব্তুনীযা 

ব্ান্”__ঘিত্ান্নলীুহী | 
যে অঙ্গ বিকৃত হওয়াতে অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই 

অঙ্গের বাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-_স্বগ্কন্ 

জাব্ঘ', সাল ব্ত্জ্:, জব্ল ভ্রঘিহ', হত্ত ল জজ! | (ক) 

৩1 লুব্সদ্মালবন্বব্া (দা ইহ) 
স্তন মন্জাং দামহ্ত ব্রন্বব ভ্রনীঘা ব্আাল্৮__ব্িদ্বান্- 

জীত্ববী। . 
হয়। “গম্যমানাপি ক্রিয়। কারকবিভজ্ী প্রযোজিকা। অলং শ্রমেণ। অমেণ সাধ্যং 

নাস্তীত্যথঃ। ইহ মাধনক্রিয়াং প্রতি শ্রমঃ করণম্* __সিদ্ধান্তকৌমুদী। 
(ক) গোয়ীচন্দ্রের মতে প্রকৃতির অগ্থথা ভাবকেই বিকার বহে। অতএব বিকার 

বলিলে যে কেবল কুঁনাই বুঝিতে হইবে, তাহা! নহে। কারণ :হানি এবং আধিক্য উভয়ই 



বিজ্ততিনি়্-"তৃতীযা |: নম 

যে লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোনও ব্যক্তি সুচিত হয়, লেই 
লক্ষণের বোধক শব্দের ' উত্তর তৃতীয়। বিভক্তি হয়। যথা 

অত্রনি: নাঘঘূলমগ্নূ, নূজালি: অিযলহ্মম্, ছুললল হ্াঙ্স- 
নক্াত্বল্। (ক) 

সন্জমাহিষ্ৰস্ত্ | 
মন্মাতিযজ্হ ক্ন্তুনীযা হ্যান্। 
স্থল-বিশেষে প্রকৃতি-প্রভৃতি শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি 

হয়। যথা-দন্ধন্সা ভ্বা!, ব্ললানল অহন্ব', ্সাক্জন্আা জ্ন্হৃৰ:, 

জান্সা ্গাক্পব্থ:, নীল ব্ঘ আাব্ত্িন্স:, লান্না বীলহাল:, দানব 

তু:ব্ৰিন:, নবীন নল্ডুনি, ল্রহআা ঘ্াননি, অনল ন্বিত্তনি, স্তৃত্বীল 

কদিন, ত:ত্বন ঘানি, জী ছিল নহুনি। (খ) 

বিকার বলিয় গ্ণা। এই হেতু “ন বাল আপীদ্পুব! চতুভু'জে! মুখেন পুর্ণেন্দুনিভ- 

স্ত্রিলাচন:”--মাধ। ইত্াদি প্রয়োগে কুৎনা না বুঝাইলেও এই হুত্রানুনারে ওয়া হইয়াছে। 

(ক) বোপদেবের মতে এই গুলি বিশেষণে তৃতীয়া । যে বিশেষিত করে, তাহাকে 

বিশেষণ বলে। উক্ত উদাহরণ গুলিতে জট! তাপসকে, 'ভূষা শিশুকে এবং ছত্র ছাত্রকে 

বিশেষিত করিতেছে, এজন্য জটা, ভূষ| ও ছত্র বিশেষণ । এইরূপ বিশেষণে তৃতীয়! হয় । 

“লতা প্রতানোদগ্রথিতৈঃ স কেশৈই*__রঘু ২৮। “দ তমা লক্ষ্য পিতরং শৃষ্গী স্বদ্ষগতেন বৈ । 

শবেন ভুজর্চগনানীং ভুরং ক্রোধদমাকুলঃ” ॥_-মহাভারত। এই তৃতীয়াকে উপলক্ষণে 
ভৃতীয়াও বলে। 

(খ)“প্রকৃত্যাদভ্য উপসংখ্যানম্”- পাণিনীয় বার্তিক। ভাষ্কারের মতে এইরূপ 

নিয়ম করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ এ সকল প্রয়োগে বথানস্তব বর্তায় 

অঞ্চনা করণে তৃতীয়া বলিলেই চলিতে পারে। *প্রকৃত্যা অভিক্পপ, প্রক্ৃতিক্কতং 
তশ্তাভিরপ্যম্। গ্রার্গেযাহশি। গোত্রেপএতেনাহং সংজ্ঞায়েশ--ভাষ্য। ভাষা-টাকাকার 

কৈদ্সট কহেন “াম্যমানাপি ক্রিয়া, করণাদিব্যপদেশনিমিত্তং ভবতিগ্ ইহ চ করণাত্তর- 

সপ ২ শীত পিপি পিসি পিপিপি 



১* বাকরণকৌমুদী (চতুর্থ ভাগ 

চতুর্থী । 
£৫. 1 ল্ন্ব্ধী বল্মহাল। 

সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-হেহিভাষ শ্বল' 
হৃহানি, লিদ্বল লিন্াঁ হৃহালি। 

₹০। লাত্ঘ্ৰ | 
নাহঘও ভ্বনৃত্বা নন্লি। 

বুদ সায় প্রকুতেরেব করণত্বং বিবাক্ষতম্। ম্বভাবেনায়ং কৃতোহভিরূপঃ ন তু বগ্ত্রালঙ্রণ।- 

দিনা ইত্যথ২”। অর্থাৎ প্রকৃত্যা অভিরূপঃ--এস্থলে 'কৃত" এই ক্রিয়া! উহ আছ, প্রক্কৃতি 

শব্দটা তাহারই করণ, এই জন্য ইহাতে ৩য়। হইয়াছে । কেবল প্রবাশ্ঠ ক্রিয়। হইতেই যে 

কাপক-বিভক্তির অয়োগ হয়, তাহ। নহে; গম্যমান অর্থাং উহ্থা ক্রিয়া হইতেও কারক- 

বিভক্তির প্রয়েগ হইয়া থাকে। বস্ত্রঅলঙ্কার-প্রভৃতি দ্বারাও আভরূপ কর! যার, কিন্তু 

এস্থলে তাহার পরিবর্তে প্রকৃতি দ্বারাই অভিরূপ কর! হইয়।ছে। অতএব করণে তৃতীয়া 

বলই সঙ্গত। তত্ববোধিনীরও এই মত। কাঁতন্ত্রমতেও এই সকল স্থলে করণে তৃতীয়! । 

“প্রকৃত্যাদীনানপি করণত্বমন্তি, ভবতেগম্যমানত্বাৎ ; তথাহি অভিরূপভবনে প্রকৃতিঃ 

করণম্, যাঁজ্ককভণনে প্রায়; কণং গ্রার্্যস্ত ভবনে গ্োত্রং করণম্”_-কাতন্তর-টীকা। 

অথাৎ অভিরূপ হওয়ার বিধয়ে প্রকৃতিই করণ--অতএব করণে ৩য়া। সংক্ষিপ্তনারে 

প্রকৃত্য।দর পরিবর্তে গোত্রাদ উক্ত হইয়াছে । গ্োয়ীচন্ত্রের মতে গোত্রাদির বিষয় ন 

বললেও চ;লত। “তক্মাদ্ গ্রোআরাদেরিতি প্রপঞ্চার্থম্”--গোয়ীচন্দ্র । মুঞ্ধবোধমতে এই 

সকল স্থলে ভেদকে ওয়া। ভেদক -ইতরব্যাবর্তকঃ অর্থাৎ যে কাহাকেও অন্ঠ কিছু হইতে 

পৃথ্ধ্ষরে। প্রকৃতি শব বর্তমান অতিরূপত্বকে বস্ত্রালঙ্কারাদিকৃত অভিরূপত্ব হইতে পৃথক্ 
করিতেছে, এই হেতু প্রকৃতি শব্ধ ভেনক, অতএব ইহাতে ৩য়। হইয়াছে । প্রসিদ্ধ 

প্রয়োগ যখা--ষখা প্রকৃত মধুরং গ্রবাং পয়ঃ*--হিতো। তিদমুদরণক্রমেণ ব্যাকুলশ্চলিত:» 

_হিতো। “নাস! সতীক্ষশ্চরিতেন দান্তঃ*_রঘু। “প্রায়েশৈবংবিতধ কার্ষ্যে পুরন্ধণাং 
প্রগল্ভতা"- কুমার । “স্ম্বেশ লীবাদ ইবাবশি্ট£”-_রঘু ৫1১৫। “কালেন গচ্ছতা। নোহথ 

কালং চক্রে মহীপতিয_বিষুপুবাগ। | 



বিভক্তিনির্য়__চতুর্থী। ১১ 

তাদর্ধ্য (ক) বুঝাইলে অর্থাৎ কোনও বস্তু বা ক্রিয়া যাহার 
নিমিত্ত অভিপ্রেত হয় তাহা বুঝাইলে, তাহার উত্তর চতুর্থী 
বিভক্তি হয়। যথা মৃঘায হাব, জব্বার ভিহষ্নল্, সহসা 

্ান্:, হন্লায হ্যাতী, দ্লানাযা্সমমনল্, হালায় অলীঘাজ্সলন্, 
ক্ৰালাঘ লহীঁ হানি, দালান ক্সব্নিলান্থহলি। 

৮87 লিন্রলী লিছতরোতাল্। 
লিহব্নী বজ্যলালাাঁ শী লিনন্ননীম জ্মান্ ন্ত্ঘাঁ ব্আান্। 
নিবৃত্তি বুঝাইলে নিবর্তনীয়ের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। 

যথা_-লঘজাঘ ঘুল:, অহক্জলিনৃক্মাবি হুন্সঘ :+ ম্সানদায 
ভুল্লন্, আ্সানদলিনন্নব জন্য : ;.দিনাঘা অন্, দিছান্া- 
লিবুন্নয় কুন্মপ্র: ; লামা বালল্, লাঘলিহুন্নত্র ছন্ব্: : 

(ক ) “ত্ষৈ কাধ্যায় ইং তদথং কারণং তস্য সস ত্রন্ষণাদিত্বাং 

ষ্যঞ৮ ।-- তত্ববোধিনী। “তশ্মৈ অর্থঃ প্রয়োজনং তদর্থঃ, তদর্থস্ত ভ'বস্তা দর্থ্যম্”--শ্রীরাম- 

তর্কবাগীশ । যত প্রয়েজনং তন্মাৎ চতুর্া-দুর্গাদা। সংক্ষিপ্তনার গুত্র-“তদর্থাৎ 

(৯২ শুত্র)। “তদিত্যনেন কিকিছ্বস্ত পরাসৃশ্যতে । অর্থ শব্ধ; প্রয়েজনবাচী। তদর্থস্তৎ 

প্রয়োজনং তন্মাদুত্তরে ৪র্থা ভবতি। তন্মৈ প্রয়োজনং ত৭র্থ ইতি ৪্থাঁ তৎপুরুষঃ। যুপায় 

দার ইতি দরুণো যুপঃ প্রয়োজনম্”-_গোয়ীচন্ত্র। সাধারণতঃ ইহাকেই নিমিতার্থে হর্থা 

বলা হইয়া থাকে। বাহার প্রয়োজন, তাহার উত্তর গ্থাঁ হয়। যৃপ প্রয়োজন, এইজন্য 
ঘূপ শব্দের উত্তর ৪রথাঁ হইল। অঙায় ঘানঃ_.এখানে কেন ৪র্থাঁ হইল? অস্ব কখনই 
ঘাসের প্রয়োজন হুইতে পারে না। গোয়ীচন্ত্র-মতে এস্বলে অথ শব্দে লক্ষণ দ্বার অশ্ব- 

তৃপ্তি বুঝিতে হইবে । অর্থ-তৃপ্তিই ঘাসের প্রংয়াজন। অতএব অঙ্গ শব্দে ৪ধাঁ হইল। 
প্রসিদ্ প্রয়োগ যথা--“সম্ততিঃ শুদ্ধবংহ্য। হি পরত্রেছ্ চ শর্দণে-রঘু ১/৬৯। 'ত্যাায় 

দ্ভতার্থানাং সত্যায় মিতভাধিণাম্। যশসে বিগ্গীব্ণ।ং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ।*-_ রঘু 

১৭। “স্থতৈ দণ্য়তো দণ্যান্ পরিণেতুঃ প্রহুতয়েশ-রঘু ১১৫। ৪ 



১২. ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী (চতুর্থ ভাগ্ন) 

হীবায ক্সীঅ্দ্, হীঘলিনুব্লব ছত্সঘ: 3 মাযার সাবস্িদ্মল্, 
আ525,0 ভুক্ত: । (ক) 

₹৭। অজ্মহালানান্ জুদাহ্: | 
“জজ মনঘন্জ-ছান্তুসতীবী য: অল্দহাণ নল ্ন্ঘাঁ, নিজ্বাহ- 

নবান্মান্ স্ন্ুঘীন্যিঘ্র;”"। লক্ন্রীঘিলী । 
ক্৯পি-প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে সম্পগ্ঘমানের (খ) উত্তর 

চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-_-মল্গিন্নীনাঘ জব্মন (গ);ল্ান' 

ব্বত্বা্ ঘন্দহান; অক; হা ললনি; ক্সশন্াঁ লজ্জা লন্রনি | 

(ক) গোরীচন্দ্র, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও ছুর্গাদামের মতে এই উদ্দাহরণ গুলিতেও 

তাদর্থে; ধাঁ । দুর্গাদাস-মতে তাদ্যথ শব্দে প্রয়োজন এবং নিবৃত্তি উভয়ই বুঝাইবে । 

বথা---“অর্থোভিধেয়রৈবস্তপ্রয়োজনননবৃত্তিবু"--অমর | গোয়ীচন্ত্র এবং শ্রীরামতর্ক- 

বাগীশের' মতে "মশক' শখ্খেই লক্ষণা-দ্বারা মশক-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে, ইহাই ধুমের 

প্রয়োজন বলিয়া “মশক শব্দে ৪র্থা হইল। সমস্ত উদ্াহরণেই এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

“নরকায় প্রদাতব্য। দ্রীপঃ সম্পূজা দেবতা+”_স্মতি, নরক-নিবৃস্তয়ে ইত্াথং--ক্মার্ত 

ভট্ট।চার্য । ৰ 

(খ) “লম্পদ্যমানত্বমত্র বিকাররূপাপত্তি*--গৌয়ীচজ্ত্র। “সম্পত্তিরিহ অভভৃত- 

প্রাহুর্ভাব*--তত্ববোধিনী। অদ্ভূত অর্থাৎ যাহ ছিল না, তাহার প্রাুর্ভাব। ভক্ত ছিল 

জ্ঞান ছিল না, সেই জ্ঞানেরই প্রাহুর্ভাব হইল, এই জন্ত জ্ঞান সম্পগ্ধমান। ভক্তি বিকৃত, 

অর্থাৎ রূপান্তরিত হইয়! জ্ঞনরূপে পরিণত হইতেছে । 

! গর) “ভক্তিজ্ঞানাজ্মবনা পরিণমতীত্যর্থঃ'-তত্ববোধিনী। অর্থাৎ ভক্তিই জ্ঞানরূপে 

পরিণত হইতেছে। এস্থলে ভক্তি প্রকৃতি এবং. জ্ঞান বিকৃতি । প্রকৃতি ও বিকৃতিক্ক 

ভেদ বিবক্ষা-স্থলেই ওর্থা হয়, অভেদ-বিবক্ষ। হইলে ১ম হয়। যথা-_ভক্তিজ্ঞানং কৃল্পতে । 

যমন ভক্তি শর্খের অপাদানত্ব বিবক্ষিত হয়, খনও জ্ঞান শবে ওম। হইবে; বথ।-- 

ভক্তেজ্ঞানং কলতে& ইহাই তন্ববোধিনীর মত। 
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হহ। ্িন-ঘ্বত্ব-ললীলি: 
হলিবাশি বনু হ্যান্। 
হিত, সখ ও নমস্ শবের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 

যথা-স্ডিল ভ্বজাঘ, তব তিহ্ঘাঘ, ললী বযুহন। ক্রিয়াযোগে 
বিকল্পে হয়। যথা- স্ব লমব্জুন্য, লাহামব্থ ললব্জন্্র (ক)। 

₹৪। ব্বত্ি-ভ্তাস্কা-ভ্রন্বা-মভ্লি: | 
হলিলাঁবী ল্বন্ঘাঁ হ্যাল্। 
স্বস্তি, স্বাহা', স্বধা ও বষটু শৰর্ষের যোগে চতুর্থী বিভক্তি 

হয়।, যথা জক্বি সজাঞ্ৰ:, ব্আাস্থা আব্নয, কমা দিলব্য: 

॥ 
পপির সস পপ পিপপাপ ৮ িশিপা 7ল পপ পাস উপ 

(ক) “নমোযোগে জি্াশৃ্ঠে চতুর সম্মত! বুধৈঃ। করোত্য নববক্ষা্াং দ্বিতীয়! 

তত্র নিশ্চলা” ॥-_দুর্গাদা। নমস্ শব্দ কোনও স্থলে প্রণতি-বাচক এবং কোনও স্থলে 

প্রণতিছোতক | গুরবে নমঃ__এস্লে নমস্ শব্দ প্রণতি-বচক? নারায়ণং নমন্কৃতয-_এস্থলে 

কৃধাতুই প্রণতি-বাচক, নমস্ শব্দটা উহার ছো(তকমান্র, অতএব নমন্কৃত্য এই ক্রিয়ার 

কর্ম 'নারায়ণ' শব্দে ২য় হইল । ফলতঃ প্রণতি-বাচক।হইলে নমস্ শববোগে ৪থাঁ এবং 

প্রণতি-গ্যেতক ইইলে উহার যোগে ২য় হয়। ধিক শব্ধ যোগে ২য়) সহ'শব। যোগে ওয়া, 

নমস্ শব যোগে ৪র্থাঁ, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শব্দ যোগে যে বিভ্তত্তি হয়, তাহাকে উপপদ- 

বিভর্তি এবং কাঁরকের উত্তর যে বিভক্তি হয়, তাহাকে কারক-বিভর্তি বলে।' “উপপদ- 

বিভুক্তেঃ কীরক বিভক্তিববলীরসী”। উপপদ-বিশুত্তি এবং কারক-বিভক্তির একত্র সম্ভীবদ। 

থাকিলে উপপদ-বিভুক্তির পরিবর্তে কারক-বিভক্তিরই প্রয়োগ হইপ়। থাকে। এই হেতু 

নমস্করোতি দেবান্-এন্থলে নমস্ শব্দ যোগ্নে ৪র্থার পরিবর্তে কর্মাকীরকে নয়া হইল। 

নমন্ধ,র্দো নৃসিংহায়-_নৃসিংহমুকূলযিমিতার্থঃ _এন্লে অনু তুম ক্রিয়ার। কর্মে ৪রধা। 

স্ব়ভ্বে নমস্কৃত্য-_ইত্যাঙ্গি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তকোৌমুদীর মত। 
কুলচন্ত্রমতে নমন্ শব্ব-ূর্ববক কৃ-ধাতুর যোগে বিকলে ২র। হয়। । ্ 
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২4 জলঘাঁছ বাস্তব । 
ঘলঘাঘন্গ-্জ্ই শ্রী আন্তঘাঁ ব্যাল্। 

সমর্থার্থক শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা ন্বলঘাঁ 

লল্বী ল্লাঘ, ক্স্ৰ লল্লী লা, মী লত্বী লল্লাঘ, দন্তুলন্ী 
মল্লা (ক)। সমর্ধার্থক ক্রিয়ার যোগেও চতুর্থী বিভক্তি হয়। 
যথা--পমননি লল্ী লল্লাম, যন্দীনি লী লা । (খ) 

২81 অন্যন্ধন্মব্যনাহ্ৰ বিল্লাল । 
জন্যন: জক্ট্ন্যি ভবনু্ধী লা ব্যান্ ক্সলাহ্হী। 
অবজ্ঞা, বুঝাইলে দিবাদিগণীয় মন্ ধাতুর অবজ্ঞাবোধক 

কর্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়। পক্ষে দ্বিতীয়া । যথা-ন্ব 
লা ন্তয্া ন্যল, ভ্তত্খ না; লা লান্জ্জ হার লন্, জজ হ 

ব্রা। শৃগালাদি (৪) কন্মে হয় না। যথা ন্বালন্ স্হান 

রি পপ সস এত শ পি পাকি পি কপ শি পপি স্পা 

(ক) প্রভু শব্খের যোগে ৬চীও হয়। যথা-_“প্রভুবুতবু ভূবন ্রধন্ত ষঃ”--মাঘ। 

মমায়ং প্রভৃঃ। সংক্ষিপ্তসার-মতে সমর্থার্থক শব্ব-যোগে ৪থাঁ ও ৬্চী উভয়ই হয়। 

“নাপ্রোথীদন্ত কম্চন*--ভট্রি ১৫1৪৯ 

(খ)"“দৈত্োভোহলং হরিঃ, পুষে বট, সন্ত্যো হিতং সুখম্। স্বাহাগুয়ে, স্বধা পত্রে, 

বি ধাত্রে, নমঃ সতে।”-_মুদ্ধবোধ। “নমন্তরিমূর্তয়ে তুভ্যম্*__কুমার ২৪। "ন্বস্তস্ত তে 

নিগলিতান্য গর্ভম্*--রঘু ৫১৭। “ভবেদপি স্বস্তি চরাচরায় বা”্_-ভারবি ১৪1৬২। "তস্তা- 
লমেব! কুধিতন্ত তৃপ্ত রঘু ২1৩৯ 

(*) শৃগাল, কাক, গুক, নৌ, অন্ন। মুদ্ধবোধ-মতে শৃক। 

(গা) তৃণায় মত্বা রঘুতন্দনোহথ*--ভঙ্তি ব৬৬। “হরিমপামংসত তৃপায়"_যাঘ 
১৫৬১) তনাদিগণীয় মন্ ধাতুর হয় না। বখ।--ন ত্বাং তৃগং মন্তে। 
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₹৩/ লা বল্সঅ জন্মীঘি ্ ভাবাললংঅনি |. 
ক্সহনলিব, নন্সঘাঁলাঁ জন্মতি ল্ন্ততা মরা ব্যান জ্ঞাত 

মাকসলালাআাল্। 
চেষ্টা বুঝাইলে গত্যর্থ ধাতুর কম্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি 

হয়। পক্ষে দ্বিতীয় | ' যথা দ্বানা্ বজ্জনি, মারল না। 

নজাম ললনি, লজ না । চেষ্টা না বুঝাইলে হয় না । যথাঁঁ_ 

ললঘা লঘ্বা বল্ডুলি। অধ্ববাচক শব কম হইলে হয় না । 

যথা ক্সচাল শল্জলি, দন্মাল মজ্জুলি । (ক) 

পঞ্চমী | 

₹2। ক্সদাহাল দস্তরলী | 
অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা স্সঙ্ব্রাল্ 

ঘলিল:, বক্ছোল্ স্রক্বিন:, জন্বান্ ভব্সিল: | 

| কম্সন্ভীদ জদ্মাব্যঘিজ্মহ্ছে স্ব । 
ব্স্দন্সজান্ন বি বকযলানল, জন্মক্যি ক্সঘিক্ধহখা রী 

ঘম্বমী ব্আাজ্। 
শপ এ পিপিপি পাশ চে ০ ০ সপাস্পীিস্সিপী আশা এপি ৩ ৮ শী পাপ শিস পপ শি পপ 

(ক) অজাং নর়তি, গৃহং ্রধতি, গিরিশিখরমারোহতি, দাগরং তরতি প্রস্ভৃতি 

স্থলে হয় না। গ্রামার গ্রামংগন্তা, বনায় বনং গ্মনমূ ইত্যাদি স্থলে কর্মে ৬ঠীও হয় ন1। 

ইহাওবৃত্তিকার ও প্ীরামতর্কবাগীশের মত। সংক্ষিপ্তসার-মতে গগ্রামন্ত গস্ব। হয় ন। 

কিন্তু 'বনন্ত গমনম্* হয় । ভাশবৃত্তিমতে উভয়ই হয়। “কৃত্ব। দিমান্তে নিলয়ায় গন্তম্”__ 

রথু ২৬। “প্্রীতঃ প্রতন্থে মুনিরাশ্রমায়”__ভটি ১২৪। “প্রধান্ত তই পুধ্বনায়*--ভট্টি ১২৫ 
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ল্যপং-প্রত্যয়াস্ত পদের অপ্রয়োগে কর্মে ও অধিকরণে 

পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা দাঘাহান্ গজল, দাবাহ্লাহৃস্কা 
খবন্সগ্র: | াঘবলাহনভীক্মঘনি, ন্সাঘল তিক বন্য: | (ক) 

২০ জ্বানাত্রলীৰন্: । 
অল: দষ্তলি জানত্য ্স্্বলী না দহ্ক্জুভ হ্বজ্সাল্ ঘত্তবলী 

হ্যাল্। 
কাল-পরিমাণ ও অধ্ব-পরিমাণ বুঝাঁইলে অবধি-বোধক 

শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা, কাল-পরিমাঁণ-_ 

ক্সন্মস্বাঘব্যান্ ঘজ্্লাঘা:, লাছাল্ লী লাবি, নিনান্কাল্ 
মল হিন। অধ্ব-পরিমাণ_ লাহব্িহুল্সান জন লদীত্যা: 

সমামান্ নিজ্ছন্ লদীমা:, জ্জুক্দ্রলান্ হুম তীজলালি। 

ই£। লিজ্জগ্তাই্ন্দীজ্ী । 
স্বতীনূলা তা লন হজ্ন্তীল্বর্ম বাক্মলাল নিজন্তাল্ 

অজ্বলী হ্যান্। 
ছুই বা! বনহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে নিকৃষ্টের উত্তর 

(ক) ল্যপ, অথাৎ যপ,। ক্ত-প্রত্ায়াস্ত পরের অপ্রয়োগ্েও হয়। যখ।--আসনে 

স্থিত্ব। “প্রক্ষতে, আননাৎ প্রেক্ষতে- তত্ববেধিনী | কর্ম ও অধিকরণ ভিন্ন অন্যত্র হয় ন।। 

বখা--বলেন আনরতি, বলেন আকৃষ্য আনয়তীত্যর্থঃ_-এস্বলে করণ-কারকে €মী হইল 

না-নংক্ষপ্তসার ১০৭ নুত্র)। “গৃহাদগ্রিশ্চ বোদ্ধবাঃ*--গৃহুং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ_মহাজ্গরত। 
“কটেবু করিণাং পেতুঃ পুন্লাগেভ্য; শিলীমুখা:-_পুন্তাগপুষ্প।পি বিহায় ইত্যর্থ;-_-রঘুঃ। ৪1৬০ 

.“হ্রতি বিমেষাৎ ক।লঃ লববম্,”--শক্করাচাষ্য । 
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পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা শ্রলান্ লিত্যা বহীঘনধী, স্জী 

মলান্ অভীমান্, লাঘ্হা: আহবিত্বজজক্য; ক্সাজ্যলহা: | (ক) 

ই । 'লহ্সাহালিলিচ্যীহামবীৰী । 

এএঞনেছাতে সলিনিত্ী লব নশ্লালানন ন্সা-আজ্ইল তীৰী 
ঘত্বলী ব্যান্। 

মধ্যাদা ও অভিবিধি (খ ) বুঝাইলে, আ। এই অব্যয় শকের 

(ক) বোপদেবের মতে এস্থলে নির্ধারে পঞ্চমী । তাহার মতে নির্ধারে «মী, ৬ঠী এবং 

৭মী তিনই হয়। পাঁণিনির মতে বিভক্ত নির্ারে €মী এবং অবিভক্ত নির্ধারে ৬্ী ও 

৭মী হয়। “ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী” এস্থলে ধন হইতে বিছা! পৃথক্--এজন্য বিভক্ত নির্ার। 

, "পর্ধবতানাং হিমালয়ঃ শ্রে্ঠ:”__এস্লে হিমালয়, পর্ধবতেরই অন্তর্গত, ইহা হইতে পৃথক্ নঙ্থে, 

অতএব অবিভক্ত নির্ধার ।--এজন্য ৬ঠী অথবা! ৭মী হইবে। প্রসিদ্ধ প্রয়োগ--“জননী 

জন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়দী”। “ইমামনুনাং স্থরভেরবেহি”--রঘু। সংক্ষিপ্তসার-মতে 

নিদ্ধারে শিষ্ট-প্রয়োগ।নুরোধে কখনও কখনও €মী হয় (১৯৭ কু); যথা--“অজাতম্বৃত- 

ূর্েভ্যো "মৃতাজাতৌ সতৌ বরম্”__পঞ্চতন্ত্র। “যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমৰধীঃ কাম- 

মোহিতস্”__রামীয়ণ। 

(খ)*বিনা তেনেতি মর্যাদা, সহ তেনেত্যভিবিধি১*--তত্ববোধিনী । মধ্যাদা- সীমা, 

--তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া; অভিবিধিম্পব্যাপ্তি-_-তাহাকে লইয়া । “আ ম্বত্যোঃ 
সেব্যতাং হরিং”-_সৃত্যু হইলে হরির সেবা সম্ভবপর নহে, অতএব “মৃত্যুর পুর্ব পর্যযস্ত* 

এইরূপ অর্থ। “আ যুক্তেঃ সংসার:*-_মুক্তি হইলে সংসার সম্ভবপর নহে, অতএব 

“যুক্তির পুর্ব পর্য্স্ত* এইরূপ অর্থ। অতএব এই ছুই উদাহরণে আঙের অর্থ মর্যাদা । 

“আ! সকলাৎ ব্রন্ম”ত্রন্দ সকল বস্ততেই আছেন--অতএব এখানে আঙের অর্থ 

অভিবিধ্ধি। “আ' পরিতো বাদ্ধিহুষ|ং ন সাধু মন্তে প্রয়োগ্বিজ্ঞানম্*-_শকুন্তলা । “আ জন্মনঃ 
শাঠামশিক্ষিতো ব:”-_শকুম্তলা। 

“অপপরী বর্জনে”-পা ১৪1৮৮ 7 বর্জনার্থক অপ ও পরি শন্দেরুযোগ্ে পঞ্চমী হয়। 
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যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, মর্খ্যাদা_ত্বা জন্মল:, 
্সা নান, ন্সা বনুহান্, সা দ্িলান্বত্বান.। অভিবিধি-_ 
'্সা নলান্ শ্রী ইন: (ঈিঘ:), অল" জ্যান্য দুত্বঘ ; সা বন্ধন 
া্স, অন্ধ ব্যাচ হম । 

হহ । অআলন্সামঃ | 

্সন্যা্: আজই শ্রাণী সত্লী ব্যান্। 
অন্তার্থ শব্খের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা-_ 

লিলাহন্ম: জ; অহিলান বলঘ; ; ভন: মহাহিনহ: ? ছুহলজ্জাতৃ 
মিল্সন্। অন্তার্থ ক্রিয়ার যোগেও হয়। যথা জ্ব্ব 
বজনাত্ লিত্বন। (ক) 

ই৪। হির্-হ্ঘ-ন্দাঅ-নাল্দিলি: | 
হিননান্বজ: হবার: জাভনান্তঈস্ব মজহভীবী ঘজ্তলী 

হ্ান্। 

বথা-.“অনস্তাৎ পৰি ত্রয়স্তাপাঃ-_বিষোন্তাগাৎ কারিকবাচিকমানসাস্তাপা ভবন্তী- 
ত্যর্থঃ। এবং অনস্তাৎ অপ ত্রয়স্তাপা”-_ক্রীরীমতর্কবগীশ | 

“প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ*-_-পা৷ ১1৪1৯২। প্রতিনিধি অথবা প্রতিদান অর্থ 

বুধাইলে প্রতি-শব্দের যোগ্নে €মী হয়। বা, প্রায়: কেশবাৎ প্রতি--প্রদ্যন্: কেশবস্ত 
তুল্য ইত্যর্ঃ। মাষানশ্মৈ তিলেত্য: প্রতি যচ্ছতি--পূর্ববগৃহীতানাং তিলানাং মাষৈঃ 
শোধনং করোতীত্যর্থ:- গ্রোীচন্ত্র । শস্তোঃ ভক্তেঃ প্রতি অনুতং_-শিবস্ত ভক্তেঃ প্রতি- 

 ঘাঁনং মোক্ষ ইত্যর্ঘ; | 

(ক) অন্থ, ভিন্ন, ব্যতিরিজ্ত, বিলক্ষণ, ইতর--এই গুলি অন্ার্থ শবা। "ন মে স্বন্তে 
বিসোদমাযুধম্প-রঘূ ৬/৬২। “পরৈত্বাস্যঃ ক ইবাগহারয়েখ*__ভারবি। “মা দর্শতান্থং 
ভরতঞ্চ মত:*স-ভট ৩১৫ 
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দিগ্বাচক, দেশবাচক ও কালবাচক শব্দের যোগে পঞ্চমী 

বিভক্তি হয়। যথা, দিগ্বাচক-_দৃহ্বা ম্বালানূ, ভব্লহা ক্কোন্। 
দেশরাচক- ন্ললী ঈললান্ ঘু্রইমী। কালবাচক-_স্বলান্ ঘুজ্জ: 
দান্বা ল', লীজনান্ দাজ্, ম্যলান্ দুন্, তত্সালান, অহন, 
মঘহসালাহুলন্লহল্। (ক) 

ইঠ। | লষস্ষিহাবান্দন্কানিলি: | 
হলিশ্রীনী দম্বলী ব্আাল্। 
বহিস্, আরাৎ ও প্রভৃতি শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি 

হয় (খ)। যথা ব্স্কোন্ নি, আলান্ ব্রি: (৫), জ্সাহান্ 

. লাল, ক্গাহান্ ভত্যালান, জন্মন: দন্লি, ইলান, সন্তুনি। (গ) 

( ক) “পুরাণপত্রাপগমাদনভ্তরম্”_-রঘু ৩৭ | “অথাস্ত গেদানবিধেরনস্তরম্*-রঘু 

৩৩৩ । “নুনং মভঃ পরং বহ্তাঃ”--রঘু ১৬৫। “মৎপরং ছুর্লভং মত্বা”--রঘু ১/৬৬। 

“প্রাক স্টরে কেবলাত্মনে”--কুমার ২৪। “বীজাঙ্গুরঃ প্রাগুদয়াদিবাস্ত১”-_কুমার ৩১৮ 

( খ) মুগ্ধবোধ-মতে আরভ্যার্থ শব্-যোগে পঞ্চমী হয় । যথা--ভবাৎ প্রভৃতি, জন্মনঃ 

আরভ্য শিবঃ অর্চ্যতে । আরভ্যার্থক শব্দ-যোগে 'ভবাৎ' এবং 'জন্মনঃ' এই ছুই পদে 
পঞ্চমী হইল । পাঁণিনি আরভ্যার্থক শব্দ-যোগে «মীর কোনই নিয়ম করেন নাই। কিন্ত 

ভাষ্যকার “কার্তিক্যঃ প্রভৃতি” এইরূপ প্রযোগ করিয়াছেন । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, 

প্রভৃতি শব্ব-য্োগে €মী হয়। ইহাই সিদ্ধাস্তকৌমুদীর মত। “প্রাত/কালং সমারভ্য 

জপেন্মধ্যদন/বধি*_-এস্লে “'উপপরবিভক্তেঃ কারকবিভ ক্রগরীয়সী” এই স্থায়ান্থুসারে 

কর্দমকারকে ২য় হইল। ইহাই ছুর্গাদামের মত। 
(€) ক্রমদীগ্র। বহ্ঃশব্দের যোগে, পঞ্চমী ও বী, উভয় বিভক্তিরই বিধান করিয়া 

ছেদ । ঞ্খঠীর প্রয়োগও দেখ। যায়। যথা,--“করসপা করতে! বহিঃ”, “বহিরভ্তোজবনস্য 
বানরাঃ”। 

() "শৈশবাৎ প্রভৃতি পোধিতীং প্রিষ্ংত-সউত্তরচরিত ; “ন্বন্ধাৎ, প্রভৃত্যেব সপর- 
বানি"--কুমার ৩২৬ | 
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ইহ । ম্সান্সাক্িক্যান্্। 

া-সন্সঘান্ীল ক্সান্ছি-সন্মঘানীল তব স্জ্ইল ্বাহী মস্ত 

হ্যান্। | 

আ' ও আহি প্রত্যয়াস্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 

যথা-_ শুত্ানাতৃন্মহা বন্ছেল্? বন্োতৃন্লহান্ছি ঘহ: ; ছিলানঘান্, 

কৃদ্রিজ্থা মাহলনসল্ ; দঘানাল্ হৃদ্ছিন্থানি নিন: । (ক) 

ই৩। ক্বরে-নাবী ভ্রিনীয্বা জ। 
ক্বী-জ্হনীবী দ্বিলীঘাত্তবব্দী হ্আালাল্। 

খতে শব্দের যোগে পঞ্চমী ও দ্বিতীয়। বিভক্তি হয় । যথা_ 

স্লানাহন, প্রালল্যন। (খ) 

ইত ঘৃঘ্ব্লিলাজ্যা ভ্রিনীযানীধ তব। 
্ঘজ্-জচ্ছইল বিলা-সজ্ইল ন্ব হীনী দ্থিনীঘা-নুনীযা- 

ঘত্ক্য: হ্যু: | 
পৃথক্ ও বিনা শব্দের যোগে পঞ্চমী এবং দ্বিতীয়! ও তৃতীয়৷ 

০বিভক্তি হয়। যথা_্বনান, স্ঘজ্, শল' ভুঘজ্, বিলব্ষ 

স্ছঘজ্। আলাল, ন্রিলা, আম নিলা, স্মনিতয নিলা । (গ) 

(ক) “উত্তরাহি বসন্ রাঃ সমুদ্রাদ্রক্ষসাং পুরম্”-- ভটি । 

(খ) “তবদূতে প্রপধিতুং ক ঈশ্বরঃ”--কুমীব ৪1১১ $ “্ধতে কৃশানোন হি মন্ত্রপূতং”-- 

কুম।র ১১, “অংশাদৃতে নিষিক্তস্ত নীললোহিতরেতস”-_কুষার । 

(গন) পাণিনির মতে 'নানা” শবযোগেও এইরূপ হয়া, ওয়া এবং «মী হয়। ৪ যথা-_ 

রামং নানা, রামেণ নানা, রামাৎ নানা । “হিরুঙ, নান! চ বর্জন” ইত্যমরঃ | “নান! 

নারীং নিক্ষল। লেকধাত্রা” ইতি প্রয়োখঃ--তত্ববৌধিনী। প্রয়োগ যখ।--“বিনা রামেপ 



বিভক্তিনির্ণপ--পঞ্চমী। ২১ 
ড ৪৯ নি 

ই৫. | হ্নীক্-নুভ্ভান্র-জলিনযক্য ভুখোও। | 
হয্যহ্নুনীযামত্তব্সী ব্আালান্। 
স্তোক, কৃচ্ছ, অল্প ও কতিপয় শব্দের উত্তর পঞ্চমী ও 

ছ্ৃতীয়। বিভক্তি হয়, যথা-_স্ত্ীন্দান্দ্ ক, হ্বীনীল ভ্ত্ধ (ক); 
জ্ন্ডাব্ম,জা:, জক্ডুল ভু: ; আ্ব্সান্নজ:, ক্সব্দীল ভু: । 
জনিনমান্ম্:, ন্রনিদযল আজ: । বিশেষণ হইলে হয় না। 
যথা-_ন্ত্ীক্ব: না: ব্ত্ীজ নল্নি। 

৪০) সনীন্ব। 

ত্ব-নান্বল্ধান্ সচ্হান্ ভ্তনীঘামত্্ল্সী হ্যালাল্। 
হেতু বুঝাইলে তছ্বোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী ও তৃতীয়া 

বিভক্তি হয়। যথা--বাব্ জব্দ:, মহল জন্দ:। স্নান 
নুন্বনি, সমস লুন্সনি। ত্ঘ্বান্ হাহিলি, ভু:ন্বন হীহিনি। (খ) 
কোহন্তো। বা দশকঠাবনাশকৃৎ* | “হিং বিনা বিন। রামৎ গ্বোকুলং শোকসন্ুলম্” | শশাম 

বৃষ্যাপি বিনা দবাগ্রি:'--রঘু ২১৪ । “বহিিকারং প্রকৃতেঃ পৃথগ, বিছুঃ”--মাঘ | 

(ক) “অনায়াসেন মুক্ত ইত্যথঃ”--তত্ববোধিনী। 

(থ) খণ হেতু হইলে তাহার উত্তর ওয়া হয় না, কেবল €মী হয়। বথা--শতাং 

বদ্ধঃ, এখানে শত খণ বন্ধনের হেতু, এইজন্য কেবল €মী হইল। খণ কর্তৃপদ হইলে ওয়! 
হইতে পারে । যখা-_শতেন বন্ধিতঃ। (পা--২৩২৪)। গুণ-বাচক শব হেতু হইলে 
ঙ্য়া ও €মী দুই হয়। যথা-_জাড়াৎ বদ্ধঃ, জাড্যেন বদ্ধঃ। গুণ-বাচক শব্দ না হইলে 
ইয় না। যথা--ধনেন কুলধু। ধন-শব্ধ গুণবাচক নহে, এজন্য এখানে «মী হইতে পারে 

দ1।» ইহাই সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীর মত। কিন্তু বিদ্ভাসাশ্বর মহাশয় ধনাৎ কুলমূ ধনেন 
কুলম্--এইরূপে ধন-শব্দের উত্তর ওয়া ও €মী উভয়ই রাখিয়া উদাহরণ দিয়াছিলেন। ইহা 
অসঙ্গত বোধ হওয়ায় আমর! উঠাইয়। দিয্লাছি।--(পা--২।৩২৪)। গুণ-বাচক শব্দ সত্রীজি্ 
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ষ্টী। 

8) চলা অবনমন । ৃ 

সম্বন্ধে ষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,__লল দিনা, লন ঘবন্জ:, 
নব্য ব্লানা, লিজ স্তন, বীতৃন্রন, লত্যা: জনন, ভ্রদ্ছত্য 
ছাতা, বন; জিব্তা, লাতীনব:, জহ্য সনাস্; | 

৪২1 জকঞ্ঝী: জরি ( দা ও ই।হ&) 
“জ্হ্যীবী জন্লীহি জঙ্মমহ্ি লব মন্তী ব্যান্্”__ঘিস্বান্নজীন্তুহী। 
কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্তা ও করন্ম্ে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 

যথা, কর্তায়-_জ্িমী; স্অলল্, আঙ্ব্রক্ৰ বানি: নন দিপাঝা, লে 

নুব্দ্বা। কর্মে_ন্সলন্ ান্দ:, যন: দালল্, ব্তুব্বত্ম লীলা:, 

অনন্য হালা, ভ্রন্বন্য ভুহ্জ: । (ক) 

হইলে «মী হয় না। যথাঁ-বৃদ্ধা মুক্তঃ, প্রজ্ঞয়। মুক্ত, বিদ্যায় মুক্তঃ। কোন কোন স্থলে 

গুধ-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শঞ্ষের উত্তরও ৫মী হয়। যথা-_-ঘটো নান্তীহ, অনুপলক্ষেত । শ্রীরাম 

তর্কবাগীশের মতে আবন্ত, ঈবন্ত এবং উবস্ত গুণবাচক শব্দ স্্রীলিঙ্গ হইলে €মী হয় না, 

অতএব অনুপলব্ধি প্রভৃতি শব্দে €মী হওয়ার কোনই বাধা নাই। 'সদ্ধান্তকৌমুদী-মতে, 

অগুগবাচক শব্দের উত্তরও কখন কথন হেতু-নর্থে €মী হয়। যথা--পর্ব্বতে। বহিমাঁন্ 

ধুম[ৎ-এখানে ধূম-শব্দ গুণবাচক নহে, তথাপি €৫মী হইল। বিদ্যয়া যশঃ, ধনেন কুলম্, 

কন্তয়! শো কঃ, বদনেন রূপং প্রভৃতি স্থলে হেতু-অর্থে কেবল না তৃতীয়াই হইতে পারে, 
পঞ্চমী হইতে পারে না। 

(ক) “তম্মিন ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানাম্*--রঘু ২৬* | “তত্রক্ষ কল্যাণপরষ্পয়াণাং 
ভোভারমৃজ্জ লমাত্মদেহম্*__-রঘু ২৫*। *অনআপাং সমুদ্ধর্তস্তল্মাৎ পিছ্ুরয়াদিব”-__রঘু 
&1৩৭। কোন কোন খলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা--“ধায়ৈরামোদমুতমং” 



বিভক্তি নির্ণয়---যৃঠী । ২৩ 

৪ই | তলযদামী জন্মান্যি ( দা হ।ই।ছহ ) 
“্ভমতী; সামিঘকিন্ জলি নল জঙ্ব্ন্র মন্ভী হ্যাল্৮___ 

ব্জান্নজী-ভী। 

কর্তা ও কন্ম উভয়ত্র প্রাপ্থি-সম্ভাবন। হইলে কেবল কর্দে 

ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, কর্তায় হয় না। যথা-_ন্রা হীন্বী দীঘল, 

অব্য: নাল' মিথ্যলা, আলহ্স হাল' ব্য, অন্বহ্স আমা 

জুত্রব্য, সহ্য ভহ্য্ব শ্বীইয্ঘ। 

8৪ | জ্ভ্িহিলামা জন্পীৰি | 
জ্বিন জন্তি মন্তী না ব্যান্। 
কোনও কোনও স্থলে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 

যথা, হবে জলি: জ্ব্মজ্জাহব্ জক্মন্জাহহ্য না; জিচ্মন্য সঙ্গঝা 

হক্ব্যা হুহীনাঁ; অজ্হালালবুত্াঘলল্ ক্সান্্রাস ক ক্সান্াহ্বহ্য 
না। (ক) 

৯ পপীপ্িপিপপাপপিসাাশা পিসি | পিতা পীসপীলগাদিপ এপ | শেপ পাকিপাপিসা | পিপিপি পপি 

ভট্ট ৬৭৯ )-__এন্থলে “ধায়” এই কৃৎ-প্রতায়াস্ত শব্দ-যোগে আমোদ এই কর্থ্ে ৬্ী হয় 
নাই । “বুদ্ধিপূর্ববং ফরবং ন ত্ব। রাজকৃত্ব! পিতা খলম্”_-ভরি ৬।১৩* ;--এস্থলে কনিপ, 

প্র্যতয়াস্ত রাজকৃত্বন্ শব্দ-যোগে ত্বা এই কর্মে ৬্ঠী হয় নাই। 

(ক) কারিকা-_“অস্ত্রীবিহিতকৃত্তিস্ত যোগে যী নিষম্তে। একদা তৃভয়প্রাপ্তো 
কর্মণ্যেব ন কর্তরি। তব্যাদীন।ং প্রয়োগে তু ঘ্বয়োরেব হি নেষ্যতে ॥” যদি সকর্্বুক ধাতুর 

উত্তর কৃৎ্প্রত্যর হর, এবং এ কৃত্পপ্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হুইয়! যায়, তাহা হইলে উহার 
যোগে কর্তা বিকল্পে যী, হয়। যথা-"ছানিঃ নুখানাং, দরিদ্রন্ত দরিপ্রেপ ; পরিচর্ষ্যা 

গুরোঃ শিষ্যন্ত শিষোণ ; জাগা রাত্রে শ্ানরস্ত ছাত্রে; বর্ণনা! বিফোর্ভকতন্ত ভক্তেন; 

অপ্রয়াণি শ্বরগন্ত ব্যাধস্ত ব্যাধেন”-__ছুর্গাদীন। যে দকল অপপ্রত্যরাস্ক অথবা ণক-প্রতায়ান্ত 
শবা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া যায়, তাহাদের যোগে কর্তীয় নিত্য বন্ঠী হয়। বথা-».“ভেদিক1 চৈত্রন্ত 
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৪৭ | ল হল্লাহ্; | 
আলা: দষীণী মন্ভী ন ব্আাল্। 

কাষ্টান।ং চিকীর্য। মৈত্রস্ত কটশ্”--সংক্ষিপ্তদার। এইরূপ ক্রিয়া জগত; কৃষ্তস্ত, জাগর। 

রাত্রেশ্ছাত্রস্ত, ইচ্ছা মুক্তেস্তপথ্থিনঃ, কথ! কৃষ্ণন্য ভক্তানাং, শ্রদ্ধা ধর্মস্ত ধার্মিকাণাম্*-. 

দুর্গাদাস। এই লকল উদদাহরণে স্ত্রীলিঙ্গ-বিহিত অ-প্রত্যয়ের যোগ্নে কর্তীয় নিত্য ভ্ঠী 

হইয়াছে। শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে শ্ত্রীবিহিত অ ও ণক প্রত্যয় ভিন্ন ষে কোন সকম্মক 

কৃৎ-প্রত্যয়ের যোগে কর্তীয় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়| যথা--শব্দানামন্থুশাসনমাচাধ্যস্ত আচার্য্যেণ ; 

গ্বাং দোহে। গোপস্য গোপেন। এই বিষয়ে বৈয়াকরণ-গণের মধ্যে বিলক্ষণ মত-ভেদ দৃষ্ট 

হ্য়। দিদ্ধাত্তকৌমুদী ও সংক্ষিপ্তসারেও এই মত-ভেদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্ত 

বিদ্ভানাগর মহাশয স্বীয় মূল গ্রন্থে “চন্য দির্ৃক্ষা। ময়া মম বা” এইরূপ একটা উদ্দাহরণ 

দিয়াছিলেন। দি্ৃক্ষা শব্দটা স্ত্রী'বিহিত অংপ্রতায় নিষ্পন্ন, অতএব ইহার যোগে কর্তায় নিত্য 

ষষ্ঠী হইবে, তৃতীয়া হইতে পারে না। এই হেতু আমরা এই উদাহরণটা উঠাইয়। দিয়াছি। 

"একদা উভয়-প্রাপ্তৌ" বলায় “কুশীলবয়োঃ রামায়ণগ্ানম্” ইত্যাদি সিদ্ধ হইয়াছে। এগ্লে 

আগ্রে “রামায়ণস্ত (কর্ধে যী) গানম্- রামায়ণগানম্, এইরূপ বীতৎপুরুষ সমাস করার 

এককালে কর্তীয় ও বর্ম উভয়ত্র ষঠীর প্রাপ্তি ন1 হওয়ায় বর্তা কুশীলবে যী হইয়াছে। 

তব্যাদির প্রয়োগে কর্তা এবং কন্ম ভয়ত্রই যী হয় ন1। যথ। ক্রষ্টব্য। গ্রামং শাখা কপিন। ; 

নেতব্য গ্রমম নরেণ) অনুশিষ্যঃ শিষ্যে। ধন্মমুপাধ্যায়েন) কাং দিশং গস্তব্যং ময়া”-_আরাম 

তর্কবাণীশ। “যাচিতব্য কৃষ্ণ মোক্ষং ভক্তেন; দৌহ্নীয়। গৌছু্ধং গোপেন ? নেয়ে। ভক্তে| 

বৈকুঠং কৃষ্খেন। বাহ্ো৷ ভারো গ্রামং ভূত্েন ; যাপনীয়ে। ভৃত্যো গ্রামং নৃপেণ”- ছুর্থাদাস । 

দ্বিকণ্মীক ধাতুর উত্তর কতৃ বাচ্যে কৃ্প্রত্যয় করিলে উভয় কর্মেই ষঠী হয়। যথা-_কৃষ্ণ্ত 

মোক্ষত্ত যাচকৌ ভক্তঃ ; দগ্ধ! ছুগ্ধস্ত গো: কৃষ্ণ); ক্ষীরস্ত গবাং দোহঃ কৃষেন- ইহা! 

বিষ্ভানিবাসের মত। সংক্ষিপ্তনার-মতে এ স্থলে মুখ্য কর্মেই বতী হয়। গ্াং দোক্ধা 

ছুষন্ত গৌপঃ। কোন মতে থৌণ কর্থেই যততী হয় | যথা-_দোধ্ধী ছুদ্ধং গবাং হিঃ । 

কারিকা-__“ক্পুঘয়ং দুহাদীনামনুক্তং স্ত।ৎ কৃত যদি। কশ্তচিত্বত্র সমাচ্ে ষতীং প্রধান- 

কর্মাণি”-_সংক্ষিপ্তনার ১৮৬ হৃত্র। অকর্মীক ধাতুর প্রয়োগে কর্তায় নিত্য বত হয়, বিকল্ে 

হয় ন। যথা--সাংখাবুদ্ধিত শিশোঃ অপ্তিঃ। 



বিভক্তিনিপর়্--ষ্ঠী |, ২৫ 

শতৃ, শানচ্, ক্ৃস্থু, কানচ্, স্তৃ ও স্যমান প্রত্যয়ের প্রয়োগে 

ষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা শতৃ-ন্তত্থে বন্ত্ছন্, জর্ব দিনবন্ 
€(৬)। শানচ্ স্সব স্ক্বাল:, লাজ্মহব্যলঘীঘাল; । কৃসু-_ 
ীহুল' পভ্িনাল্, আবাদ জব্বিলনান্। কানচ-ুৰ লনন্হাল:, 
আান্ন' স্যস্থুবাব্য: । ত্য ব্ত্বে বলি্যন্, ভ্রহ অতিজ্ঞনূ। 
স্যমান_্যব বনি্সলাব্থ:, অল" ভাব্সলাল; | 

৪£। নল ন্ৃঘ্বলাহ্: ৷ 
নুঝুলাহ্: দমীবী অন্তী ল ব্আন্। 
তুমুন্, ক্র, ল্যপ.ও ণমুল্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি 

হয় না। যথা, তুমুন্_ বে অন্যল্, আন্দ' কুছ,ল্। কভ্া- অন্ধ 
নীরা, দত বত্বৌল্লা। ল্যপ. ন্যান্মহসলমীন্য, বন্বেনাবন্ম। 
ণমুল্-_ব্যক ্ বনল্, মাহ্র' আন" আনল্। 

১৩। লীহ্ন্াত্স। 
ভজাহান্নহ্য জন্দ্ন্সঅন্য দন্ীবী ম্তী ল ব্যান্। 
উকারাস্ত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষঙ্গী বিভক্তি হয় না। 

যথা, অন্ধ দিনান্ত:, হিদ্বুন্ জিহ্য:) জিনা ছিমৃব্য:১ মদন 

লিহান্ধহিষ্:, দর্ব বস্বোত্ত; । (ক) 

(৬) দ্িযো বিভাবা। দ্বিষ, ধাতুর বিকল্পে। যথা,-_নরং দ্বিষন্, হুরস্ ছ্বিবন্। 

($) “নত্যন্ত বক্তা নরকন্ত জিঝুঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে সন্বন্ধ-বিবক্ষায় যন্ভী বলিতে হইবে। 

“স শুশ্রবাংস্তদ্বচনং মুমোহ-_রাজা সহিষুঃ স্থতবিপ্রযোগম্*--ভটি 3২*। “তিতীবুছুত্তরঃ 

মোহাগুড়ুপেনাম্সি সাগরম্*-রঘু ১২। “রক্ষোগণং ক্ষিপ্প,মবিক্ষতাত্মস্--ভ্রি ২২১ 



২৬ ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী ( চতুর্থ ভাগ) 

৪০ । লীল্ম-আীজলন্-নব্রিচ্মকিলাল্ । 

হসা সন্মঘানাঁ দতীবী মন্ভী ল ব্আল্। 
উক, শীলার্থ তৃন্ ও ভবিষ্যদর্থ গিন্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে যষ্টী 

'বিভক্তি হয় না। যথা, উক- তত্ব নানুক্দ:, অর্ নমৃজ:, ঘন 

ভ্রানুন্ধ: (৭)। শীলার্থ তৃন্-_ঘল' ভালা, ্ষন্ন লীজা, নিদন্ 

নিবানন্লী। ভবিষ্যদর্থ ণিন_-অল' ভাজী, ভন লীজী, বসে 
মামী । (ক) 

8৫. | ল ব্বন্বঘালাল্। 
ব্ববঘ-সন্সম্বালাঁ সঘীবী মন্তী ল ব্আান্। 
খল প্রত্যয়ের প্রয়োগে (৮) ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা-_ 

নিলন্ স্তব্ধ লনননা; ললহু জ্জ্ বল; ভতরলীমজৰ স্তলিযা; মা 

স্বলনব্য: অন: ; ল্রঘা ৃ :ঘাবনী হিদ্ব: । (খ) 
“সা পপি পপ শা পপি পপ. স্পস্ট শী শতক শশী শি পিপিপি ৮ শাপলা 

(৭) কামুক শবের প্রযোগে হয়। যথা, ধনস্ত কামুক । 

(ক) "গ্যোৌৰ ধু'ক৷ পুষ্পচয়ং বভৃব”__-ভঙ্টি । 

(৮) হথ, দুরু ও ঈষৎ শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর যে অ, খল্ ও অন্ হয়, তাহাদিগকে 

খলর্থ প্রত্যয় বলে। 

(খ) “সা হুপ্রধর্|। মনসাপি হিংত্রৈ:*_-রঘু ২২৭। “য। দুস্ত্যজা ছুর্মতিভি:”--" 

মহাভারত । "প(পিন! দু্ষরে! ধর্ম: সুকবো ধার্দিকেণ সঃ৮। শিষ্ট প্রয়োগে এই নিয়মের 

অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথ। “কোষদগুদমগ্রাণাং কিমেবী মস্তি ছুক্ষবম্” | “ইক্ষাকুণাং 

ছরাপেইথে ত্বদধীন! হি সিদ্ধয়১”--রঘু ১/৭৩। “ত্রিনেত্রবক্ষ:হথলভং তবাপি যং"--কুমার । 

*মৃগোইয়ং সম্প্রতি সমদেশবর্তিনস্তে ন ছুরাসদো ভবিষ্যতি”- শুত্তলা ; “ইষ্প্রবাসজনিতা- 

স্বলাজনন্ত ছুঃখানি নুনমতিমাত্র হুছুঃসহানি”-_-শবকুস্তুলা ১ “কিমিবহি ছুষ্ধরমকরুণানীং” 

--কাঁদস্বরী। এই৬সকল উদীহরণে সম্থন্ধ-বিবক্ষীয় বতী হইয়ছে। গ্নৌয়ীচন্ত্রের মতে কর্তা 



বিভক্তিনির্ণয়--যষ্ঠী। ২৯ 

£০ | ল লিম্ভাযা: 
জ-ন্সঘঘ জলন-দন্মঘঘত তব সনীবী মন্তী ল ব্আাল্। 
নিষ্ঠা-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না । যথা, ক্র-_ 

বল ম্যান্সহব্যলঘীলল্ ; বা জন্ব' দীলল্; লা হন্হী ভু: । 
ক্তবতু-এঘ বে অননান্, ক্স আন্লু' ভভনান্, জব হলঘীলনান্। 

চ1| জহ্ অলাল। 
নত্ন'লাল-জাব-নিছ্িনবন জ-দন্মঘব্র দ্তীবী জন্মাহি 

মন্তী ব্আান্। র 
বর্তমান-কালে বিহিত ক্র-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি 

'হয়। যথা-্বাস্বা লন:, হাজলিলন্যন বুম: | অনা ঘ্ুজিন:, 
বলি: ঘুভ্মন জুন্মঘ:। (ক) 

4২ অধিজ্হবনালিনয্ব | 
অঘিক্ব নিষ্িনঘন ক-দন্সঘহ্ৰ দতীবী মন্ভী ব্যাল্। 
৯ শপ পপ 

অখব! কর্মের উত্তর যে বন্ঠীর বিধান কর! হইয়াছে, এই সৃত্রের ছ্বার৷ সেই যষ্ঠীরই নিষেধ 

হইয়াছে। সম্বন্ধে যে যী হয়, তাহার নিষেধ কর! হয় নাই--সংক্ষিপ্তনার ১৬৯ সৃত্র। 

উক্ত শিষ্ট প্রয়োশ-নমুহ দেখিলে বোধ হয় যে, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের মতে খল 
প্রতায়ের যোগে বিকল্পে যী হয়। 

(ক) “ন সপুত্রঃ সতাং মতঃ”--মহীভারত। “ম্থানং প্র।গ্দ্যাম্যশেষাণাং জগ্নতামপি- 

পুজিতয্*--বিষুপুরাণ । “বভৌ চ সা! তেন সতাং মতেন”স রঘু ২১৬। “প্রমজা পুণ্যেন 

পুরদ্কত৯তাম্-রঘু ৩৪১। “বিদ্দিতং বে! যথা স্বার্থ ন মে কাশ্টিৎ প্রবৃতয়ঃ*_.কুমার 1 
“দ্বর্গৌকসামর্চিতমর্চয়িত্বা”-কুমার ১৫৮ | দমহতাং ত্ব। মহিতং মহীভৃতাম্”-+মাখ 

১৬1৩৪ । টি 



২৮ ব্যাকর ণকৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

অধিকরণ-কারকে বিহিত ক্র-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি 

হয়। যথা জুহুননা আঘিনন্, হনইলালাবিলল্, জহুলনা বাল, 
দুহুলমা শন । (ক) 

মুই | নিল্ামা লান। 

মান নান নিক্িনঘন জ-সব্সঘবন সতীবী জন্নহি মম্তী 
সরা ব্যাল্। 

ভাববাচ্য-বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্তায়, বিকল্পে য্ঠী 
বিভক্তি হয়; পক্ষে তৃতীয়া । যথা-_-ল বালম্, মহা বআলল্; 

পাপন 

বর্তমান-কালে ক্র-প্রত্য়-বিহিত হইলেও শীলিত প্রভৃতি শবের যোগে ৬ঠী হয় 

না। যথা শত্তুনা শীলিতঃ, হরিণ। রংক্ষতঃ। শ্রীরাম তর্কবাগীশের মতে কান্ত শব্দের 

ঘোগে বিকল্লে ৬ঠী হয়। যথ।-_প্রজীভি; কান্তঃ প্রজানাং বাঁ। “কাস্তে। হরিশ্চন্্র ইব 

প্রজান।ম্।” ইচ্ছার্থ, পুজার্থ, জ্ঞানার্থ ও গ্রণপাঠে যে সকল ধাতুতে ঞ্ অনুবন্ধ থাকে, 

এবং শীল প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে ক্ত প্রত্যয় হয়। সংক্ষিপ্তসারের মতে এ 

সকল ধাতুর উত্তর বর্তমান এবং অতীত উভগ্ন কালেই ক্ত প্রতায় হয়। বর্তমানে কত 

প্রত্যয় হইলে এই সুত্রানুমারে কর্তীয় ভ্ঠী হইবে, কিন্ত অতীত কালে কত প্রত্যয় হইলে 

কর্তায় ভূতীয়াই থাকিবে। শিষ্ট প্রয়োগ যখ।--“পুর্বৈব;ং প্রহরণমষ্টবিধমিষ্টম্”-_+বাৎ- 

সায়ন। “অনুপ্রানধিয়।৷ গৌ়েস্তদিষ্টং বন্ধগৌরবম্”__দণ্ডী। এই সকল প্রয়োগে অতীতে ক্ত 

প্রত্যয় হওয়ায় কর্তীয় তৃতীয় হইয়াছে । ভাগবৃত্বিমতে “ত্বয়া জ্ঞাতো ময়! জ্ঞাত” এইরূপ 

প্রয়োগ অসাধু ।-_সংক্ষিপ্তপার, ১৭৭ শ্বত্র। ছুর্গাদাস অতীতকালে আরও শিষ্ট প্রয়োগ 

দেখাইয়াছেন। যথা--“পরম্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষ্পায়নপা ণিষু। রাজ্ঞ। হিমবতঃ সারে। রাজঃ 

সারে হিমাদ্রিণা”-_রঘু ৪1৭৯ | “জ্ঞাতো লক্কেশ্বর কৃচ্ছদাঞীনেয়েন তদ্ধ,ত:*-_দণ্তী ।“জনৈ- 

রৰিদিতোবিভাবে। ভবানীপতিঃ"-_-ভারবি। “স পুণ্যকন্মা। ভূবি পুজিতো নৃপৈ১"-_দজত। 

(ক) সকর্মক ধাডুর প্রয়োগে কর্তায় এবং কর্মে উভয়ঙই ৬্ঠী হয়, যথা” 

ইদমেষাং ভুক্তমননস্থ । 



বিভক্তিনিণয়-__ষচী ৷ ২৯ 

মল ব্সিনল্, লযা ব্িলল্; লল অমিলল্, মতা অলিলল্ ; লল 

জাবহিনল্, লমা জানহিলল্। 

১১ | *“হঞ্ছানা জন্লহি বা (দা হই।৩) 
জন্ব-পব্জঘালাঁ সতীবী জন্ন হি মন্ভতী আা হ্ঘাল্। 
কৃত্য-প্রত্যয়ের ( ক) প্রয়োগে কর্তায় বিকল্পে যণ্ঠী বিভক্তি 

হয়; পক্ষে তৃতীয়া । যথা স্ত্ন্থা্দ নন দাজ্যল্, লম্বা লা; 
স্বন্ছী লম ভুভন্মঃ১ লবা না; হুকন্াহ্যান্্ব নী: ; বল 
না। (খ) 

(ক) তব্য, অনীয় য, ণ্যৎ € ঘাণ ), কাপ, এবং কেলিম-_-এই ছয়টাকে কৃত্য-প্রত্যয 

বলে। মুদ্ধবোধমতে ইহাদের নাম “ল্য*। 

(খ) পকর্তৃকর্দ্ণোত কৃতি”--এই হুত্রানুদারে যে কোনও কৃৎপ্রত্যয়ের 

যোগে বর্তায় অথলা কর্ধে ৬ঠী হইতে পারে। কিন্তু তবা, অনীয় প্রভৃতি 

যে ছয়টী কৃত্প্রত্যয়কে কৃতা-প্রত্যয় বল! হয়, তাহাদের প্রয়োগে কর্ধে ভ্ঠী 

হয় না এবং কর্তায় বিকল্পে ৬ঠী হয়। অতএব কৃত্য ভিন্ন ফ্কৎ-প্রত্যায়ের যোগে বর্তায় 

অথব! কর্দ্দে ৬ঠী, এবং কৃত্য প্রত্যয়ের যোগে বর্তায় বিকলে ৬্ঠী ও বর্শে ভ্চী 

নিষেধ--ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। 

৪২ সুত্রের (ক) চিহ্নিত এবং ৪৪ শ্ুত্রের (ক) চিহ্নিত ফুট্নোট দেখ। “বৈবস্বতো মন্টু 

নম মাননীয়ে। মনীধিণাম্*_-রঘু ১১১। “মেনীং মুনীনামপি মাননীয়াম্্”--কুমার ১১৮৭ 

৬রমীনাথ সরন্বতী-সঙ্কলিত “ছাত্রবৌধ ব্যাকরণে* এই ছুইটা “কর্ভৃকর্মণোঃ কৃতি” 

এই শুত্রের উদাহরণ-রূপে প্রদণিত হইয়াছে। কিত্তু এ ছুইটী “কৃত্যানাং কর্তরি বা” 

এই ুত্রের উদাহরণ হওয়াই সঙ্গত। কারণ মাননীয় শব্দটী মান ধাতুর উত্তর 
অনীক প্রত্যয় ছার! নিষ্পন্ন। অনীয় প্রত্যয়টা কৃতা-প্রতায়ের অন্তর্গত। অতএব 
বিকল্প পক্ষে বখাক্রমে মনীধিভিঃ এবং মুনিভিঃ-"এইরাপ ছুইটী পদ 

হইতে পারে। 



৩ ব্যাকরণ-কৌমুদী (চতুর্থ ভাগ) 

4 | জন্মন্ি জাব্জাইস্টিঘাতাঁ া। 
জান্যাহই: দতীবী ভিঘানা বাজ্যলালামা জন্ম লম্ভী 

ঘা ব্যাল্। | 
“জান্নাতী াব্-লাতি-দব্যিইন্ি-পিনভষ: | লিদন্থন্নি- 

ক্বঘা ল্গাঘি: লিন্বন্নি: সন্থলী$নি নত” ॥ হিংসা-অর্থ বুঝাইলে 
জাসি, নাটি, পিষ, ক্রাথি এবং নি-পুর্ব্বক, প্র-পৃর্বক, নি-প্র- 
পূর্বক অথবা প্র-ণি-পুর্রবক হন্ ধাতুর কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি 
হয়। যথা _স্ত্রীহ্বন ভক্সাবমনি, রী না; ল্্রীহন লাতমলি, ন্বীহ 
না,-ক্ষ্:নালন্রনীল্মঘ:; সন্দী: দিলভি, জনন না। ল্ীৰঝ 
ল্নাঘঘনি নী না; লিস্বন্নি দন্বন্নি লিদস্বন্লি দহ্যিত্থন্লি 
রী, ভীৰ না। (ক) 

4 | না ম্মুঘহ্রম্যাঁ জন্মাঘি। 
ঝৰ্য্যাঘ-আানী: হৃযূ-ঘালী: জুক্স-ঘানীস্ব জব্মত্ঘি ম্টী 

না হ্যান্। 
স্মরণার্থ ধাতু, দয়, ধাতু ও ঈশ ধাতুর কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী 

বিভক্তি হয় ; পক্ষে দ্বিতীয়া । যথা স্তৃ্ী লানৃব্্য নি লানৰ" 

(ক) “নিজৌজসোজ্জানয়িতুং জগদ্দ্রহাং*-_মাঘ। “ত্রদ্গদিষপ্তে প্রণিহন্মি ষেন”-_ 
ভট্ি ২৩৫ । “অন্মো দ্বিজান্ দেবযজীন্ নিহন্ম” :--ভউরি ২1৩৪ । এই সুত্রে চুরাদিগণীয় জস, 
নট ও ত্রথ ধাতু গৃহীত হইয়াছে । জাদি, নাটি ও ক্রাধি_+এই প্রকার রূপ না থাকিলে 
হয় না। যথা_দহ্যমনীনটত, বিপ্রমূ অচিক্রথৎ। নাটির পরিবর্তে নট ও ফ্রাথির 
পরিবর্তে ক্রথ রহিয়াছে বলিয়। হইল ন1। হিংলা না বুঝাইলে হয়না। যথা. 
ধানা;ঃ পিনষ্টি। * 



বিভজিনির্ণয়--যষ্ঠী। ৩১ 

নাস লিসক্সর্নি। দ্বসী লান্ব: হলি, লালহ' লা; হালা 

ইবিজিত্য হল, হি আ; দিলা ভ্ুন্ত্য ঈভ, দু ্বা। (ক) 

১৩। ছঘ্ঘাঁলা নিল্লাসা জব | 
ভ্রমননপ্রত্রানী: জব মভী না ব্আাল্। 
তৃপ্ত্যর্থ ধাতুর করণ-কারকে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 

যথা__লাব্লিত্ত্্ঘনি ভ্যান্ভানান্, দই ভা: । “ন্সনা-স্্ি 
মাম ল লাহিত্বাহা ক্লান্ত: স্তনন্থি: হন নুজাহা”-_-লমঘ, 
পক্ষে ক্সক্রি: । (খ) 

১০ । বব্লাহ্ত্সআাআনন্তলি: | 
অস্তাৎ অসি, আতি ও অতনু প্রত্যয়ের যোগে ষষ্টী বিভক্তি 

হয়। যথা, অন্তাৎ্ব গ্ববন্বাতৃত্যালব্, 'সনহ্বান্ লত্বব্স । অসি-_ 
স্তবী লমহব্য, ক্সমঘী ভ্ন্বত্ম। আতি-_ভন্মব্ান্ অন্ুহুত্য, হুক্ষি- 

ব্যান স্িলান্বন্বহ্য। অতমু- হুদ্িজ্থনী ন্বালহ্ঘ, ভদ্নহনী 

বৃত্বেত্স। (গ) 
ফ্্পপপসপাত 

(ক) “সসীতয়ো রাঘবয়ো রধীয়ন্”-ভটটি ৩।১৮। “মমৈবাধ্যেতি নৃপতিঃ”-ভারবি 

১১৭৪ । “উৎকণঠমানো ভরতো৷ গুরূণাম্”-ভটটি ৩,২৫। “তেবাং দয়সে ন কল্মাৎ”-তাট 

ই।৩৩। “ঈষ্টে তনুজন্মতনোঃ স নৃনং”-নৈষধ ৩।৭৯। “মায়ানামীশিষে”-ভডি ৯৫৭ 

(থ) “ফলাণামলমাশিতাঃ*--ভটটি ৭৩৮ | “ফলৈর্ষেষাশিতস্তবম্*--ভড্তি ৪।১১। 

(গ) অন্তাৎ গ্রভৃতি প্রত্যপ গুলি দ্বিক, দেশ ও কাল অর্থে হইয়া খাকে। অতএব 

এই সঙ্গল প্রত্যন্ত শব্যোগে ৩৪ কুত্রানুদারে «মী হইবার কথা ছিল। এক্ষণে বিশেষ 

শৃত্রদ্বার। ৬্ভী বিধান করা হইল। পুরস্তাৎস*পূর্ব্ব+ অস্তাৎ ; অধত্তাৎ - অধর + অস্তাৎ ; 

'পুরঃস পূর্্ব+ অসি। অধঃ."অধর+ সি । উত্তর, অধর ও. ঘন্দিগ শব্দের উতর 



ব্যাফরণ-কৌধুদী ( চচ্চুখ ভাগ) 

8৩. | জলন-ঘুন্ী: ঝা াখজ্জব্থী | 

জাবন্ত-দন্মঅহ্ত ভহ্-সব্থক্য ব্য মতীনী জাবাছিকাব্্ছাতু, 
অস্তী বান 

কৃত্ু ও সুচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে কালবাচক শব্দের অর্ধি- 

করণে ষষ্ঠী বিভক্তি (৯) হয়। যথা, কৃত্বন্থ__স্বজরী হিম্ব- 
ব্াসীন, বমজলী হিমঘহ্যানভ্লি । লুচ্দ্বিহিষভহ্ 
সভা, লিহিিঘবত্জ বআতিলি। 

হ০ | হলদা ভ্রিলীম্বা ত্ব। 

হলহ্-দন্মঘান্ন-আজ্ই ন হীবী স্বিনীযা ব্যান্ নষ্তী ত্ব। 
এনপূ-প্রত্যয়াস্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয় বিভক্তি 

হয়। যথা-_হুন্িতাল ভ্রহ্বমাতিজ্াযা; নহ:, ভৃন্ঘিঘল শ্রহ্থ- 
হ্বাতিজ্ধা ঘহ: | (ক) 

আতি হয়। উত্তরাৎ, অধরাৎ, দক্ষিণাৎ। দক্ষিণ ও উত্তর শবের উত্তর অতঙ্থ হয়্। 
দবক্ষিণত:, উত্তরতঃ। উর্ধ+রিসউপরি , উদ্ঘ+ রিষ্টাৎ"উপরিষ্টাৎ (পা-৫1৩২৭ হইতে ) 
ইহাদের যোগেও হী হয়। যখা--উপরি গ্রীমন্ত, উপরিষ্টীদ্ শ্রামস্ত। “তন্তাধস্তাদ্ বয়- 

মপি বতান্তেু পর্ণোটজেধু*--উত্তরচরিত। “জ্যোৎস্বোপরিষ্টানতবনস্ক কাস্তা”-রাধণাঞ্জুনীর 
ও৭। “উপর্য্যদক্প! ভবনহঃ কীর্ণা*-রারণাজ্চুনীয় ৬/৩৮। ফোন কোন স্থলে ব্যতিররমও 
দেখ! বায়। যথা-“কফোপিঃ কুর্পযাদধঃ |” 

() যোপদেদ ও ক্রষদীঙ্গয়ের মতে বিফল্পো। পক্ষে “যী । পাণিনি-সতে নিষ্য। 
(ক) “অবে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্যলাপ ইব আয়তে*-পকুস্তজ! | "রুাগারা: 

ধপন্িগুহাদুতরেপা শ্মদীয়ম্*--মেতদুত। “ধনপতিগৃহাহুতরেণ” এইজপ পাঠে পারেন 
এই পহটী উত্ত' হনে যার একবচনাস্ব (১৮ সত ১--এনগ তায় নধে। 
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হ£। ন্তভ্ঞধ্রন্বনীষা ল। (ক) 
স্বজন; অন্রইত্ৰীবী ভ্তনীঘা ক্যান মভী স্ব। 

তুল্যার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,__ 
বল নুব্স:১ লনা নুভ্ৰ: ; লল অল:, আমা বল: ; নব্য অভ: 
নল বম: । (খ) 

হু | আ্সাহ্িলি জ্ক্ষবাকিনিজ্ন্বতী ল। (গ) 

ক্সাঙ্িনি বাকসলালানা জ্স্বব্াহিলিআীলী লনা হ্আাল, 

মন্ভী ল্। 
আশীর্বাদ বুঝাইলে কুশল প্রভৃতি € ১০) শব্দের যোগে 
ষষ্ঠী ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, ক্জক্ঘব্ৰ ইনহ্ন্মক্স ব্নুঘাল্, 
জ্জত্বব হনহ্ন্নাজ ক্বুঞান্; লিহালর্ঁ হুলহুল্লক্ ক্ুুসাল্, লিবা- 

(ক) “তুল্য।ঘৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াংস্তরস্ত।ম্”-_( পা ২৬৭২) 

(খ) “মং মন্ততেহন্যৈঃ সদৃশং নূনং শত্রু ভবান্ দ্বিজে:--বিষু । “প্রজ্ঞয়| সদৃশ (গমত, 

আগমৈঃ সদৃশীরভ্ত;”-_রঘু ১১৫ | “কাঁশ্চিৎ সম। যুবতয়ে। নলিনীভিরাসন্*_-রাব ৬,৮২। 

তুলা ও উপম। শব্দের যোগে ৩য়। হয় না, কেবল ভ্ঠী হয়। যথা-_“গিরিশস্তোপম। নাপ্তি 

নাস্তি লক্্লীপতেত্তলা"। কেহ কেহ বলেন, তুল! ও উপম1 শব্দ সদৃশবাচক হইলে কেবল 

৬্ঠী হয়, সাদৃশ্তব।চক হইলে ওয়া হইতে পারে । যথা-“তুলাং যদারোহতি দস্তবাসসাঁ*-_- 

কুমার ৫1৩৪) “শ্ষটোপমং ভূতিপিতেন শল্ভুনা*। তন্ববোধিনী-মতে এই সকল স্থলে 

সহংর্থে তৃতীয়া । ? 

(গ) “চতুর্থী চাশিষ্যাযু্যমদ্রভদ্রকুশলহুথার্থহিতৈ৪”_-€ প। ২৩৭৩ ) 

(১) কুশলাদি শব্ধ যথ1,--কুশল, ভদ্র, মদ্র, নিরাময়, ডি হুথ, শম্. অর্থ, 

পথ্য, আয়ুষ্য ও এতদর্থক শব্ব। 

গী 
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ত্র হনহ্ন্লাঘ লুজাল্; নববী ইনহ্ন্নব্ বলুতান্, বনী ইন্র- 
কক্মাম কুতান। (ক) 

হই । লৃবান্দিজ্জার্থ: দত্লী ল। (খ) 

কৃহ্প: ক্সন্লিজ্াপ্ীষ্ব তীবা দম্তবণী হ্মান্, মী ল্। 
দৃরার্থ ও অস্তিকার্থ শব্দের যোগে যী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 
যথা, আলহ্ম, ভুই আ্ালাল্; ক্সন্নি্ী লহাব্হ্য, কসন্নিজ 
নমবান্। “মালাত্ আলহ্য না ল ভু, নিদজজন্ত, ক্সন্নিজ, 
শ্সঞ্যার্থ, লিজ আলীর না” জ্দাহ্জ্বা। (গ) 

8 । লিলিন্নাত ন্তাদযীন । (ঘ) 

উন্বত্মজু-সনীবী লিলিল-নরীঘ্রজাল্ মন্তী ব্আাল্। 
হেতু-শব্দের প্রয়োগ থাকিলে নিমিত্তবোধক শব্দের উত্তর 

(ক) “পুরো শ্রীতোহন্মি ভদ্রং তে”-মহা। ভদ্র বৃ কুশলং তে*-_হিতো॥। 

“আযুষ্যমন্ত নৃপতেঃ শ্বজনায় চান্ত ভূত্যব্রজন্ত কুশলং সুহদে চ ভূয়াৎ। অন্তঃপুরস্য সুখমেব 

চিরান্ন চান্তাং প্রাতদ্িজ! জগ্নছুরিথমুপেত্য ভূপম্*”-_রাব ৬।৮৩ 

(খ) “দুরান্তিকার্থের বষ্টযন্ততর্ঠাম্”--( প। ২৩৩৪ ) 

(গ) দৃরার্৫ধশবাঃ--হ্যাদ দুরং বিপ্রকৃষ্টকম্। দবীর়শ্চ দবিষ্ঠঞ্চ হুদুরম্শ__-অমরং । 

অস্তিকার্থশব্দাঃ__“সমীপে নিকটাসন্নসপ্রিকুষ্টস নীড়বৎ । সদেশাভ্যাদসবিধসমধ্যাদ- 
সবেশবং। উপকণ্ঠান্তিকা ভ্যর্ণাভ্যগ্রা অপ্যভিতোহব্যয়ম্*__-অমরুঃ | “অস্তিকেহপি স্থিত 
পত়াম্ছলেনাম্যং নিরীক্ষতে”__ভি ৫1১৭ | “বন্ঠোতস্কায়মান। ত্বং ন প্রতীপায়সেইস্তিকে* 

_ভ্রি ৫1৭৪ । “দুরং গৃহস্ত শ্রিপ্নমীক্ষমাণ।"*শ্দুরং তথাসেই ভবনাচ্চ কান্ত।--রাব ৬।৪৪। 

(ঘ) "বসী হেতুপ্রয়োগে”-__( পা খআ২) 
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ষষ্ঠী বিভক্তি হয় (১১)। যথা, ্মলহ্য ₹নীলবলি ; “ন্সব্জহ্ 

নাবন্থ ্ কান্তুলিভ্িন্”_বস্। (ক) 

হ&ু । ব্বজ্লালব্তুলীযা নন (দা হ।হ।₹৩) 

উন্ব-সজ্হ-সনীবী লিলিন্ন-নীঘল্ান্ বীলান্হ্তরলীমা ক্ান্, 
মন্তী ত্ব। 
হেতু-শবের প্রয়োগ থাকিলে নিমিত্ত-বোধক সর্বনাম শব্দের 

উত্তর ষষ্ঠী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয় (১২)। যথা,_জব্য সলী: 
ব স্সানন:, জল উন্ুলা ঘ ক্সালনঃ। (খ) 

(১১) বোপদেব ও ভক্টোজিদীক্ষিত এই স্থলে তৃতীয়াদি পাঁচ বিভক্তির বিধান 
করিয়াছেন। 

(ক) “কান্তস্ত হেতোগুহদেহভূষাং”__রাব ৬।৩১। “হেতুশব্দেন যুক্তাছুত্তরে হণ 
ভবতি, হেতু-শব্দাদ পি"--গোয়ীচন্ত্র, ১৩১ স্ুত্র। অর্থাৎ যে শব্দ হেতু-শবের সহিত যুক্ত, 

তাহার উত্তর ৬ঠী হয়, এবং হেতু-শব্দের উত্তরও ৬্ঠী হয়। 

(১২) বোপদেব, ক্রমদীশ্বর ও ভট্ট োজিদীক্ষিত প্রথম! প্রভৃতি সাত বিভক্তিরই 

বিধান করিয়াছেন । 

(খ) নিমিত্র-বোধক শব্ের প্রয়োগে সব্বনাম শব্দের উত্তর সকল বিভক্তি হয়। 

বখ।--কে। হেতুঃ, কং হেতুং, কেন হেতুনা ইত্যাদদি। কিং নিমিপ্ুং, কেন নিমিতেন 

ইত্যার্দি। কঃ অর্থঃ, কমু অর্থম্ ইত্যাদি। “স কন্ত হেতোঃ সথি নাগ্কতোহগ্য ত্বং 

স্বেতুন৷ কেন চিরাছুপেতা*--রাব ৬।৩২ 

“সংক্ষিপ্তসার” হইতে*৬্ঠী বিভক্তির আরও কতকগুলি সুত্র নিম়্ে লিখিত হুইল । 

দক্ষিণরদিকে ব্দ্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলিকে সংক্ষিপ্তনারের কারক-প্রকরণের শুত্রাঙ্ক 

বুঝিতে হইবে। 
১। “কর্মাদিবিষয়েহপ্যবিবক্ষিতে কর্পাদৌ নন্বন্ধবিবক্ষায়াং ষষ্ঠ্েব” ( ১৩* )1- 
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সপ্তমা। 

ইহ । অঘব্যন্িজব্ঝা ( দা বই।হহ) 
সঘিল্সহ্ষ মন হ্যান্। 

কর্মমাদি-কারব-স্থলেও যদি কর্দ্দাদি বিবক্ষিত ন! হয়, তাহা হইলে দেই সেই স্থলে সম্থন্ধ- 

বিবক্ষায় ৬ঠীই হইয়। থাকে। যখ-__“মাধাঁণানম্ীয়!ং--ভ।ষা | “ন চ স্সিহাতি কম্চিৎ 

-এভটি। "স। লঙ্্লীরপকুরুতে য়া পরেষাম্'_তারবি। “নারায়ণস্তান্থকরোতি”। “ঘৃতস্ত 

পূর্ণম্* ; “মধুন ইব তথেবাপুর্ণন্য।াপ ভাতি"-মঘ। “তত্ত পদয়োভ'জে”--বোপদেব। 

২। “গুণোতকর্ষে কৃঞতশ (১৪৩)।--গুণান্তরোতৎপাদন বুঝাইলে কৃ-ধাতুর কর্দে 

বিকল্সে ৬্ঠী হয়। যথা--পটস্ত উপস্করুতে পটং বা। 

৩। “রুজার্থন্ত স্বার্থকর্তৃত্বেশ €১৪৪)1-- যদি ভাব-প্রত্যধান্ত রোগাদি-পদ কর্তা হয়, 

তাহা হইলে পোগার্থক ধাতুর কর্থে বিকলে ৬্ঠীহয়। যথা, রোগে। রুজতি চৌরত্ 

চৌরং বাঁ অ:মঃ আনয়তি চৌরস্ত চৌরং বা। রোগাদি-পদ কর্তা! না হইলে হয় না। 

যথ1-_নদী কুলং রুতি। | 

৪ | “ন জ্বরি-সম্ভাপ্যোতশ (১৪৫) ।-ভ্বরি ও সংংপূর্ববক তাপি-ধাতুর প্রয়োগে 

ূর্ব্বোন্ত নিয়মানুপারে কার্ম্ে ৬ঠী হয় না। বথা--চৌরং হ্বরয়তি জ্বরঃ, চৌরং সন্তাপফতি 
সন্তাপঃ। চাকর ব্যাকরণ-মতে__চৌরস্ত সন্তাপয়তি। 

৫ । “আশিবি নাথ:” (১৪৬) ।-_-আশীর্ববাদ বুঝাইলে নাথ-ধাঁতুর কর্মে বিকল্পে 

৬ঠী হয়। যথা-_নাথতে পুত্রস্ত পুত্রং ব। ( পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের প্রার্থনা করিতেছে )। 

আশীর্বাদ ন| বুঝাইলে হয় না। যথা,_প্রিয়ং নাথতি যাচতে ইত্য্থএ। 

৬। “বাবহঞ্ -পণেববহারে* (১৪৯ )1--ব্যবহার অর্থাৎ দ্যুত অথব! ক্রয়-বিক্রয় 
অর্থ বুঝাইলে বি+অব+হৃ ধাতুর এবং পণ-ধাতুর কর্ম্দে বিকলে ৬ঠী হয়। যথাঁ_ 

বাবহরতি শতন্ত শতং বা, পণতে শতস্ত শতং বা। অন্য অর্থে হয় না। বখা, 
শল[কাং ব্যবহরতি, গ্রণকতীতার্থ:। ব্রাক্ষণান্ পণায়তি, স্তোৌ ভীত্যর্থঃ। 

৭। “সোপুসগশ্ত দিবঃ* (১৫*)1-_ব্যবহা র-অর্থ বুঝাইলে উপদর্গ-সহিত দিব.-ধাতুর 
কর্মে বিকল্পে ৬্ঠী হয়। বথা- প্রতিদীবাতি শতন্য শতং ব1। উপদর্গ-হীন হইচল নিত্য 



বিভক্তি-নির্ণয়--সগ্তমী | ৩৭ 

অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, বকছে লিম্তনি, 

সত্যানা ঘন, লত্মা আালি। 

ই৩। অনন্ত লাবন মাজন্বব্ন্ (দা ২।ই। ই৩) 
“ঘব্জ ন্দিষমা ন্গিঘান্নং লহ্মন নন: ঘমলী ব্যাল্” 

বিস্বান্নজীন্তুহী | 
যাহার ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হয়, 

তাহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, _ব্নানহ্ন মন বান:, 

বিবহ্বনললঘমন্জান্ব হাল লুন্সগ্র: (ক)? নিশ্রানুহিন ঘলা- 
যন: নিঘৃহুযবলজ্জান্ অলানন ভুনা: ; হ্জন্যাঁ সমানাযা 
সব্সিন:, হজলীদ্রলানঘলক্জান্ব দহ্যিল হুন্ন্: | 

৬ঠী হয়। যথ1--শতন্য দীব্যতি। ব্যবহার ভিন্ন অর্থে হয় না। যথা- ব্রাঙ্গণান্ 

দীব্যতি, স্তৌতীত্যথঃ | 

৮। “জ্ঞোহবোধার্থস্ত করণাং" (১৫২) ।-_জ্ঞন ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে জ্ঞা-ধাতুর করণ” 

কারকে বিকল্পে ৬ঠী হয়। যথা--. মধুনে। জানীতে মধুন! বা, মধুন! প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ। 

জ্ঞান বুঝাইলে হয় না। যথ।-_চক্ষুষ! জানাতি। 

*। “ণৃকস্তমর্থে প্রায়ত"- তুম্-প্রত্যয়ের অর্থে বিহিত পক-প্রত্যয়ের যোগে কর্ে 
প্রায়ই ৬্ঠী হয় না। যথা-__তক্তং ভোজকো ব্রজজতি, ভোক্ত-মিত্যর্থঃ। কোন কোন স্থলে 

৬্ঠী হয়। যথা-__বর্ষশতন্ত পুরকে] জীবতি, বর্ষশতং পুরয়িতুমিত্যর্থঃ। পুত্রপৌত্রাণাং 
দর্শকোহস্তি। 

ক) এন্থলে রবির অন্ত-গমন-ক্রিয়ার কাল-্বারা গমন-ক্রিয়ার কাল নিরূপিত 

হইতেছে, এই হ্তেতু রবি-শব্দের উত্তর "মী হইল, রবির বিশেষণ বলিয়া গত-শবেও ৭মী 

হইল। ওঅন্ান্ত উদাহরগেও এইরূপ ৰুবিতে হইবে । ইহাকেই “ভাবে সপ্তমী' বা “দতি- 

সপ্তমী বলে। “বচস্তবমিতে তন্মিন সসজ” গিরমাত্মতৃঃ*--কুমার | “তন্মিন বনং গোপ্তরি 
শাহমানে”-- রঘু । “নীতে সমাপ্তিং নবচৃতবাণে*--কুমার | “সিদ্ধে কার্টে সং ফলম্”-_ 



৩৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ছ০। ব্বাহুলিদ্ুব্যাধ্জালভাম্বাল্ | (ক) 
সম্গঘাঘা মত্সলালাঘাঁ ঘাঘ্-স্জহ'ল লিঘ্ু-জ্হল নব মীবী 

ব্রমলী ব্আান্। 
প্রশংসা বুঝাইলে সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি 
হয় (খ)। যথা” ন্যান্ধহব্হ বা: ঘাছিন্য লিছ্ুব্য: (১৩ )। 

€€ | জীাঙ্স অক্টলিলা জন্মীন্মি | (গ) 

কুলি-দন্ম-ঘস্িনত্ম জ-দন্সজহ্ম দমীবী জন্মক্ি অমলী 
ব্যান্। 
ইনি-প্রত্যয়সহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কন্মে সপ্তমী বিভক্তি 

হয়। (ঘ) যথা,_ক্সমীনননল ক্সম্রীলী আ্আন্ধৰ্জ । 

হিতে! । “সন্ধ্যাগমে য। দরিতন্ত যাতা পৈকাকিনী তদ্বিরতাৰুপৈতি”--রাব ৬৪৮। স্ধনে 

হুথম্”--ধনে সতি হুখং ভবতীতা | 

(ক) “দাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াং সপ্তমাপ্রতে১--( ২৩৪৩ ) 

(খ) প্রতি, অন্ধ ও পরি শবের যোগে হল্প ন!। যথা--সাঁধুনিপুণে! বা মাতরং 

প্রতি, পরি অনু বা। প্রশংসা না বুঝাইলে হয় না। বথা--রাজ্ঞ নিপুণ: 
সাধুব? ভৃত্যঃ। 

(১৩) বোপদেব-মতে ব্ঠী ও সপ্তমী উভয়ই হয়। কিন্তু শ্ীরামতর্কব।সীশের 

মতে প্রশংসার্থে "মী এবং অপ্রশংসার্ধে ৬ঠী। 

(গর) “কস্েম্বিষয়স্ত কর্্রণুপসংখ্যানম্”-€ বা ১৪৮৫ )। 

(ঘ) ক্-প্রত্যয়ান্ত শবের যাহা কন্ম ছিল, ইনি-প্রত্যয়-যুক্ত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগ 

হইলে এ কর্মে ৭মী হয়। যথা-ব্যাকরণমধীতম্ অনেন--এই বাক্যে অধীত শবের 

উত্তর ইনি প্রত্যয় হওয়ায় “অধীতী" এইরূপ হইল। ক্ত-প্রত্য়াস্ত অধীত-পদের কর্ণ 

ব্যাকরপ। অতএব ব্যাকরণ-শব্দে ৭মী হইল। অন্তান্ত উদাহরণেও এইরূপ বুঝিতে 
হইবে। “কৃতী ভ্ুতী বৃদ্ধমতেহু বীমান্”--ভট্টি ৩৬২ 



বিভক্তি-নির্ণয়-_-সপ্তমী। ৩৯ 

৩০। স্মভননলী ন্যলঘী মঘলা ল্ব। (ক) 
রান আঅম্নান্বল্ান্ সঘলা ব্যান, বমলী ন্। 

ব্যবধান টার অধ্ববাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী ও প্রথমা 
বিভক্তি হয়। যথা, স্বামী নলান্ সস্তন্ত লীন সত্ব ল্দীচ্ছা 
না, ঘত্তল্দীষ্ম্মনধান নিন হুন্মপ্র: ; দমান: আাহন্িঘুলাল্ 
বঘন্ত জলন্ত হ্ঙ্ধ ীজলালি না, হক্মঘীঅলম্মনান নিত্ান 

বুন্মছ;ঃ । (খ) 

৩ । দবিনীতম্বক্জাজ্যা ভলীমা ল। 
( মা ঘহ18৪) 

ক্সাক্সা শীবী ভনীমা ব্যান, ঘমলী ন্ল। 
প্রসিত ও উৎসুক শব্দের যোগে সপ্তমী ও তৃতীয় বিভক্তি 

হয়। যথা” -্রলন্্ দঘিন:, অল: দপ্ধিন: ; আলনিসঘ লিল্য 
নন্নহ হল্ঞপ্র: | নিত্বাযান্তূক্দ:, নিত্যমীন্ুন্দঃ। (গ) 

(ক) “যতশ্চাধ্বকালনিশ্মীণং তত্র পঞ্চমী+--(বা ১৪৭৭); “তদ্যুক্তাদধ্বনঃ প্রথমা” 

সপ্তম্যো”-_( বা ১৪৭৯) | 
(থ) মুগ্ধবৌধ-মতে সীমাদয়-মধ্যবর্তি-মা্গ-পরিমাণ-বাচক শবেয় উত্তর, 'অন্ত' 

অর্থ বুঝাইলে ১ম ও *মী হয়। গ্রামে! বনাৎ পঞ্চক্রোশাস্তে বিছ্বতে ইত্যর্থঃ। “অস্ত” না 

বুঝাইলে ৭মী হয় না। যথা-_গঙ্সাযমুনয়োর্মধ্যে কতি ক্রোশাঃ। 

(গ) “তৎপরে প্রসিতাসভৌ"-_ইত্যমরঃ॥ প্রসিত-শব্দের তৎপর ভিন্ন অর্থ 
বুঝাইলে হয় না। অতএবপ্রকর্ষেণ নিতঃ শুরু; এই অর্থে হইবে ন।-_-তত্ববোধিনী । 

“ইস্টে অভিযুক্ত উৎসৃকঃ*--গ্োয়ীচন্্র । “মনে! নিয়োগক্রিয়য়োৎসুকং মে*--রঘু ৪1১১ । 

“অঙ্নীত পিবতীয়স্তী প্রসিত। ম্মরকর্নপি*--ভট়ি ৫1৯২ । “ভবতা পর্ণ কত্ম্৮--রঘু ৫1৬৭ 



৪০ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

৩২ | জ্িযান্ল:জ্বানাচ্নী: সন্ত্রলী নন । (ক) 

ন্দিযান্বমলভ্যনিন: জাব্বান্ ক্সচ্লত্ব [স্বলী হ্যাল্, 
সমলী স্ব। 

ছুই ক্রিয়ার মধ্যবন্তী অধ্ব-বাঁচক ও কাল-বাচক শবের উত্তর 

সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, কাল-বাচক-__ক্সম্লহ্ 

ধুলা হউ হক্ান্া লীকা ; অধ্ববাচক-_ক্সমলি্ই ব্সিলা 

ল্দীজ্ঞ লদীক্যান্রা ভভ্ঘ্ নিল । (খ) 

ওই | নৃহান্নিক্সাপ্রক্মী ভ্রিঘীন্বান্তলীমা- 

দত্বক্রজ্ব | (গ) 

লুহাঘান্ ক্মন্নিন্জাঘীব্ত ভ্রিনীযা-ভ্রনীঘা-সস্লী-মক: ব্যু:। 
দূরার্থ ও অস্তিকার্থ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও 
সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, ভু ম্বালহ্য, ভূবয্য আজহ্য, 
লুকান আ্ালহ্য। ভূ ন্যালহ্য ;ক্সন্নি বত্েত্ম, আন্লি্ধল 
বন্েছ্য, ক্সন্লিন্দাল্ বত্ছেত্য, ক্সন্তিন্ী ব্্ভেহ্স। বিশেষণ হইলে 
হয় না। যথা”-ৃহা মান: ভুহ: অন্যা:। (ঘ) 

াশাপিশীপিসপীশী? তা তশিশিশি শশী সা পাপা শপ সালা শী পিপিপি শশী পেশি ৮ পপি 

হিং দনপ্তমীপঞ্চমো কারক দে প| ২৩৭ ) 

(খ) দুইটা ভোজন-ক্রিয়ার মধ্যবর্তী কাল বলিয়া দ্যহ-শব্দে ৫মী ও ৭মী হইল। 

এইরূপ স্থিতি ও লক্ষ্যবেধ এই ছুই ক্রিয়ার মধ্যবত্বাঁ পথের পরিমাণ-বাঁচক ক্রোশ-শব্দে 

মী ও ৭মী হইল। ্প্রাচ্যাং স্থিতঃ শীতকরঃ করাগ্রৈবণদ্যোতয়ৎ ক্রোশশতে দিগন্তান্। 

চক্রোদয়ে লোকমনাংদি কামঃ ক।পি স্থিত: ক্রোশশতাদবিধ্যৎ* ॥__রাঁব ৭ 

(গ) “দুরাত্তিকার্থেত্যে। দ্বিতীয়া চ৮-_€ পা ২৩৩৫ ) 
(ঘ) “রজঃকউগঃ খুরোদ্ধ,তৈ: স্প্শত্তিগাত্রমত্তিকাৎ”--রঘু ১৮৫; “অসহাবিক্রমঃ 



বিভক্তি-নির্ণয়--সপ্তমী | ৪১ 

৩৪ । মভী-ন্বানাহুই ( দা ৎ।ই।ই০) 
ন্দিঘা ম্ক্লাঘা বন্যমানাবান্ নক্সঘান্ মভী-বমব্থী 

হ্যানাল্। 
ক্রিয়া বার অবজ্ঞ! বুঝাইলে অবজ্ঞেয়ের (ক) উত্তর ষষ্টী ও সপ্তমী 
বিভক্তি হয়। যথা,_ক্হন; জ্িহীঅমাম ; ক্হুনি জি 
জনাল, হ্হন্না মিম্কলনাননীন্সঘ£। (খ) 

৩% । বাছিসন্পলিলিত্্ । (গ) 

ঘাছিদল্তলিলিবাঁকা সভী-মক্ী ব্আলান্। 
' সাক্ষিন্, প্রতিভূ, কুশল, স্বামিন্, ঈশ্বর, অধিপতি, প্রস্থত, 

আধুক্ত, দায়াদ,_-এই সকল শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি 
হয় । যথা, নিনাভহ্য ঘাছ্ী, নিনাহী ঘান্বী ; আ্ঘলস্াহহ্ 

০ পপাপিশীশতি পাপী শী িসপল্পি পা্পিপপপপাশি পপি শোপিস লাগ 

সহাং দুরানুক্তমুদন্বত*--রঘু ৪1৫২ “বদন্নদুরে খলু চত্রমৌলে:”- রঘু ৬1৩৪, 

“অস্তিকেহপি স্থিতা পত্যু” ভরি ৫1১৭ * “দুরং স মেনেইভ্যধিকম্*__রাব ৬৪৬ 

(ক) অবজ্ঞরের অর্থাৎ যাহ।র প্রতি অবজ্ঞ। প্রনর্শন কর! হয়। শিশুর প্রতি 

অবজ্ঞা কর! হইল বলিয়া শিশু-শবে ৬ঠী এবং ৭মী হইল। রুদৎ-শবাটী শিশুর বিশেষণ 

বলিয়! ইহাতেও এইরূপ হইল । 

(খ) “ব্যাবর্তিষ্ট ক্রোশতঃ সখুরুচচ১৮-মাঘ ১৮1৬৪ ক্রোশস্তং সখায়মনাদৃত্য 

ইত্যর্থঃ। জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনতি ন:”- কুমার ২18৬; পশ্ঠতঃ অম্মান্ 

অনাদূত্য ইতার্থঃ। “পগ্ঠতত্তে মরিষ্যামি রামো যগ্ভভিিচাতে 1 রাম? গঠ্ঠন্তং 

তবামনাতৃত্য ইত্যর্থ: ৷ “নাধধযা রুদত]া: প্রযযো রষাম্তঃ নধ্যাং নতাক়্ামপি নৈব তঙু;*__ 
রাব ৬1৪৯; রুদতীং ন।রীং নতাং সখাঞ্চ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। 

(গ) “ম্বামীখরাধিপতিদারাদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রসথতৈষ্চ”-( পা ২৬০৯) 



৪২ ব্যাকরণ কৌমুদী ( চতুর্২-ভাগ ) 

নিলু, আ্নস্থাৎ দলিব্বুঃ ; লীমাবাযা:" জম: লীলাঁবাঘা 
সত: ; ছিলিযা: সবল: ব্িযা দভুন: | (ক) 

৩৫ | অনস্্ নিরব ( দা »হ।8$) 

“জালি-হুক্থ-ল্দিমা-ঘনল্ামি: অঝুহাঘাইন্ইগহ্স ঘ্যঘজ্- 
জনক নির্ীহঘল্। অলী লিভ্বীহ্য্ঘ লন: মভী-ঘমকী হব: 1৮ 

_ন্িত্বান্নজীমুহী । 

জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞা দ্বারা সমস্ত সজাতীয় হইতে 
একের যে পৃথক্-করণ, তাহাকে নির্ধারণ কহে। যাহা হইতে 
নির্ধারণ করা যায়, তাহার উত্তর সপ্তমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 

(ক) গবাং স্বামী, গোষু হ্বামী। সর্করেষাম্ ঈহ্বরঃ, সর্ব্বেধু ঈশ্বরঃ | দায়মাদত্ে 

ইতি দায়াদো জ্ঞাতিঃ। কৃষে। যাদযানাং যাদবেধু ব। দাগ়াদঃ1--“গবাং গোধু বা দায়াদং-_ 
গবাত্মকন্ত অংশম্ত আ।দাতা ইত্যর্থ2--তন্ববোধিনী | সর্ব্বেষাং সর্যেষু বা অধিপতিঃ। 

প্রতিতু-্জামিন । স তন্ত তন্মিন্ বা গ্রতিভূঃ। কেবল “তৎপরতা” অর্থ বুঝাইলেই 

কুশল ও আধুক্ত শব্দের যোগে ৬্ঠী ও ৭মী হয়, তত্ভিন্ন অর্থে কেবল ৭মী হৃইয়! থাকে। 

ভক্তঃ শিবপুজায়াঃ শিবপুজায়াং ব। কুশলঃ আযুক্তে। বা--তৎপর ইত্যর্থ:। “আঘুক্তে| 

ব্যাপ।রিতঃ*-_সিদ্ধাস্তকৌমুদী। “'আযুক্তঃ কটকরণন্ত, আযুক্তঃ কটকরণে, ব্যাপৃত- 

স্তৎপর ইতার্থ*-_সংক্ষিপ্তসার । তৎপরতা ন। বুঝাইলে ৬ঠী হয় না। যথা--“কলান্ 

কুশলঃ । রথেঘাযুক্তো ইস নিবদ্ধ ইতার্থ১*--প্রীরামতর্কবাগীশ | 

“রূপেণ দায়াদমিব ম্রস্ত শ্রিয়াপি দায়াদমিবোড়নাথে ॥ প্রভূর্যধীসৌ মরি তদ্ধদেনং 
ত্বমানয়ন্তীহ ভব প্রভুর্মে। স এব সাক্ষী মরি বললভতে সাক্ষীচমে বিদ্ধায়মন্তরায্মা ॥ 

তুয়ঃ করিধ্যামি ন তন্ত মানং নম্বত্র কার্ষে প্রতিভূমরি ত্বমূ। তথাপি কিং চিস্তয়সি 

প্রধাহি ত্বয়া সমানঃ প্রতিভূঃ কুতো মে॥ চিত্তে প্রহ্থতেন মলৌভুবাহং"**ইন্দোঃ প্রস্থতৈশ্চ 
ময়ুখপাতৈ১.*ঞরাব ৬1৫২-৫৫ 



বিভক্তি-নির্ণয়_-সপ্তমী | ৪৩" 

যথাঃ জাতি দ্বারা _সবুহ্মন্র জলি: আহঃ, লবুহ্সান্যা ছন্সিঘ: 

হু: ; গুণ ছারা-_শীন্ত জন্যা নস্ৃবীহা, মনা জঙ্যা লন্ুত্বীহা ; 
ক্রিয়া দ্বারা+-ক্সচবীত্্ব মানন্ল; হী্মানিল:, শ্সম্নলালা 

আানন্নঃ আীল্সমালিল: ) সংজ্ঞ! দ্বারা হান নল: ঘনীষ', 
জ্রালাব্া লন: দনীব্: | (ক) 

৩৩। নিলিন্লান্ জন্মঘীবা (না ২৪৫০) 
লিলিন্ললিন্ দল । “ল্দিবাা লিলিন্ল' অতি জন্বাব্যা 

ভু ব্যান, লহা নক্ান্ লিলিন্লান্ অমলী ব্যান” 
তুনাহাঘ: | 
কন্মের সহিত যোগ থাকিলে নিমিত্ত-বোধক শব্দের উত্তর নিত্য 

সপ্তমী হয়। যথা, ল্বন্মতি ভ্বীদিন স্বন্নি হন্ননীদ্বন্নি 
সত্ববমূ। বম ভ্বলহী স্ন্নি ঘীন্বি প্তহ্বজী ভন; ॥৮__ 
নস্ালাহ্মন্। নবম হজন্দলনম্রীন্ জহ্য:। (খ) 
পি তি শি পিীশীশশ শশা পাট পাপে 

(ক) বোপদেব-মতে নির্ধরে মী, ৬ঠী ও ণমী তিনইহয়। “নরাণাং নরেধু 

নরেভ্যে। ব! ক্ষত্রিয়ঃ শুরতম:*-_শ্রীরামতর্কবাগীশ। অন্তান্ত উদাহরণেও এইরূপ বুঝিতে 

হইবে। ৩১ স্ুত্রের ফুটনে'ট, দেখ। “উনংন সত্ব্েধধিকে! ববাধে”--রঘু, ২১৪ % 

“অর্থামর্থপতির্বচ মাদদে বদতাং বরঃ"-_রঘু ১৫৯; “পুপ্পেধু জাতিনগরেধু কাী নারীযু 

রস্ত। পুরুষেধু বিধু:ঃ। নদীষু গঙ্গ। নরপেষু রামঃ কাব্যেচু মাঘঃ কবিকালিদানঃ | 

(খ) বিদ্ধাসাগর মহাশয় শুত্রটি এইরূপ করিয়।ছিলেন--"নিমিত্তাৎ কণ্মসমবায়ে 

বিভাষা”। আমরা ইহার পরিবর্তে “নিমিত্তাথৎ কর্মযোগে* এই ১৪৯* সংখ্যক 

পার্িনীয় বার্তিক "সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাহার কারপ--(১) স্তত্রটাকে যদি 

সরল ও সংক্ষিপ্ত করিতে পার! যার, তাহা। হইলে ইহাকে বৃথা বর্ধিত কর! উচিত 

নহে। (২) পানীয় হৃত্র ও বার্তিকই মুধীলমাঙজ্জে সমধিন্ত আদরণীয়। কিন্ত 

০০ 



৪৪ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

কারক । 

ওল । ল্িমান্নমি জাহজ্ধল্ | 

স্ত্রগুলিকে সরল করিবার জন্য অনেক সময়ে ইহাদের পরিবর্তন আবগ্তক হয়। 

(৩) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুত্রে দোঁষংও রহিয়াছে । দোষের বিষয় বিশদরূপে 

বিবৃত হইতেছে । প্রথমতঃ, দিদ্ধীস্তকৌমুদীতে উক্ত হঈয়াছে_-"নি মিত্তাৎ কর্মমযোগেশ 

-নিমিত্তমিহ ফলমৃ॥ যোগ সংযোগনমবায়াককঃ ৷) অর্থাৎ নিমিভ-শব্দে 

এখানে 'ফল" বুঝিতে হই'ষে। যোগ অর্থাৎ সংযোগ ও সমবায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় 

কেবল সমবায়ের কথাই বলিষাছেন, সংযোগের কথা বলেন নাই। সংযোগ ও 

সমবায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রন্েদ আছে। নৈয়ায়িকদিগের মতে-_“ঘটাদীনাং কপালাদে 

দ্রব্যে গুণকর্নণোঃ। তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধ: সমবাধঃ প্রকীর্তিতঃ ।* ইহা হইতে জান। যায় 

যে, অনয়ব ও অবয়বীর মধো যে সন্বন্ধ, ওাহাই সমবায়। অত এব *চর্মণি দ্বীপিনং হস্ত" 

ইত্যাদি প্রয়োগ সঙ্গত হয়, কারণ দ্বীপী অবধপি এবং চর্ম অব্য়ব। দ্বীপীর সহিত চর্দ্ের 

মমবায়-সম্বন্ধ। চর্্মই নিমিত্ত অর্থাৎ দ্বীপিবধের ফল। নিমিত্তের সহিত কর্শের 

সমবায়-সন্বন্ধ রহিয়াছে, এইজন্য চম্বন শব্ষে ৭মী হইল। কিন্তু বোপদেব উদাহরণ 

দিয়াছেন--“বস্ত্রেধু রগগকমবধীৎ কুঞ্কঃ 1” এস্লে রজক কর্ম এবং বন্ত্রই নিমিত্ত অর্থাৎ 

রজক-বধের ফল। রজকের সহিত বস্ত্র সংযোগ-সম্বন্ধ, সমবায় নহে। (অতএব 

বিছ্বাসাগর মহাশয়ের মতে বৌপদেবের উদাহরণ অসঙ্গত হইয়। যায়। কিন্তু বোপদেবের 

উদাহরণ, পাঁণিনি ও সংক্ষিপ্তনার বাকবণের বিরোধী নহে। বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত- 

কৌমুদ্রীতে সংযোগ-সম্বপ্ধ হইলেও ৭মী হইবে, ইহ স্পইই বল! হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 

বিদ্যানাগর মহাশয় বিকল ৭মীর বিধান করিয়াছেন। ইহাও পাঁণিনি, সংক্ষিপ্তসার 

এবং মুঞ্ধবোধ-বিরুদ্ধ। এই তিন ব্যাকরণের মতেই নিত্য ৭মী হয়। অতএব বিকল্প- 

বিধানও সঙ্গত হয় নাই। তৃতীয়ঃ, বি্যানাগব মহাশধের মতে বিকল্প-পক্ষে ৪াঁ 

হইবে। সেই জন্য বিকল্প-পক্ষে "মুক্তাফলীয় করিণং* ইত্যাদি উদাঃরণ দেখাইয়াছেন, 

ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ কৈয়ট, ভট্টোজিদীক্ষিত, গৌষীচন্দ্র ও শ্রীরঞ্গতর্কবাশীণ এই 

ত্য স্পষ্টই বলিয়াছেঞ্--হেতু-অর্থে তৃতীয়ার প্রাপ্তি ছিল, এক্ষণে ৭মীর বিধান কর! 



কারক। 9৫ 

লিজা অন্থ অব্যান্মঘীওক্তি নল্ জাহ্জবন্স' হ্যান্। 

হইল। অতএব ইহ। হইতে স্পষ্ট বুঝ। যাইতেছে যে, যদিও ইহার বিকল্প-পক্ষ সম্ভবপর 

হয়, তাহা হইলেও ৪র্থা হইবে না, হেতু-অর্ধে তৃতীয়! /হইবে। চতুর্থত, বিদ্যাসাগর 

মহাশয় শ্বপ্পং ফুটনোটে লিখিয়াছেন -“বৈয়াকরণের। কেবল ধমী বিধান করিয়া 

“মুক্তীকলায় করিণং” ইত্যাদিকে অপপ্রয়োগ বলেন*। বৈয়াকরণের! যে গলে কেবল 

শমী বিধান করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন সে শ্বলেবিক্ল্লে ৭মী বিধান করিলেন, 

এবং বৈয়াকরণের। যাহাকে অপপ্রয়োগ বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় দাধু প্রয়োগ মনে 

করিয়। কেনই ব। তাহাকে মূলে সন্নিবেশিত করিলেন, তাহ! আমর! ভাল বুঝিতে পারি 

নাই। এইজন্য আমাদিগকে তাহার কৃত হ্ুত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে । 

"্সীয্মি পুষ্ুলকে। হত১*-_সীমা অগ্ডকোধঃ, পুস্তলকো গন্ধমৃগঃ । নির্িত্-বাচক শব 

ন| থাকিলে হয় না। যথা--খড়েগন রঙ্জকং হগ্তি। কর্মের সহিত যোগ ন! থাকিলে 

হয় না। যথ। -বস্ত্রেণ রজকে। মৃতঃ। এন্বলে কর্মই নাই । বেতনেন ধান্ং লুনাতি-- 

এস্লে বেতনের সহিত ধান্তের সংষোঁগ নাই বলিয়! হইল ন|।--কৈয়ট। 

“হস্তেঃ কর্ণপাত প্রাপ্তমর্থে তু মপ্তমীম্। চতুর্থাবাধিকামাহশ্চিভাগুরি- 

বাভটাঃ" ।-_ভর্তৃহ'র । অথণৎ চূর্ণি, ভাগুরি ও বাঁভটের মতে হন্থধাতুর কণ্মের সহিত 

উপ্স্তাখ্য-নংযোগ বুঝাইলে এবং 'প্রাপ্তুম্” এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইলে, হন্ধাতুর 

কন্মের সহিত যাহার নংযোগ বুঝাইবে, তাহার উত্তর ৭মী হইবে, এবং এই ৭মী, ৪থ|র 

বাধিক।। জগদীশ তর্কালঙ্কার “শব্দশক্তি-প্রকাশিকায়” এই কবিতাটা উদ্ধত করিয়। 

ৰলেন-_-এই নিয়মানুসারে “চম্মণ ঘীপিনং হস্তি” এস্থলে চর্মন্ শবে "মী হইল, চ্ম প্রাপ্ত, 

স্বাপিনং হণ্তীত্যর্থ। দ্বীপীর সঙ্তি চর্দের উপই্স্তাখ্য সংযোগ আছে। "বস্তার বিপ্রং 

হস্তি”--এস্থলে বিপ্রের সহিত বিত্তের সংযোগ থাকিলেও বিত্ত বিপ্রে উপষ্টন্ধ নহে। কারণ 

প্রাণিগণের দন্ত, কেশ, ত্বক্ প্রভৃতিতেই উপষ্টভাখ্য সংযোগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। “মুক্তা 

ফলায় করিণং হরিণং পলায়, পিংহং নিহস্তি ভূজবিক্রমস্থচনায়। কা নীতিরীতিরিযৃতী 
রঘুবংশবীর শাখামথে 'জরত যস্তব বাণমোক্ষঃ ৪” ইত্যাদি স্থলে মুক্ত/ফল করীতে উপষ্টনধ 

হইলেও 'প্রাপ্তুম্* এইরূপ অথ” ন! থাকায় “মী হইল না। এস্কলে “গ্রাপ্ত,ম্” এর পরিবর্তে 

'£আহর্ত,ম* এইরূপ অর্থ । ইহাই জগ্গদীশের মত |বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আংশিক-রূপে 

এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু হুবীদমাজে জগদীশের মত আদৃত হ্য় নাই। 



| ৪৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে কারক 

বলে। 

বিশেষতঃ “চর্ম প্রাপ্ত, এবং “মুক্তাফলম্ আহতুম্* এই উভভয়বিধ অথের প্রতেদ 

আমরা বুঝিতে পারি নাই। ধাঁহারা জগ্ননীশের মতের অনুসরণ করেন, তাহাদের মতে 

বোপদেবের উদাহরণ অসঙ্গত। কিন্ত “কার কচক্র"-প্রণেত। ভবানন্দ দিদ্ধান্তবাগ্ীশ এবং 

তদীয় চীকাকার মাধবের মতে “মুক্তাফলায়” ইত্যাদি অপপ্রয়োগ এবং বোপদেবের প্রয়োগ 

সাধু। অতএব আমর! কাত্যায়ন, কৈয়ট, ভট্টোজি-দীক্ষিত, জয়া নিত্য, ত্রমদীস্বর, জুমরনন্দী, 

গোয়ীচন্ত্র, বোপদেব, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও ুর্গাদাস,--ইহীাদের মতাবলম্বন-পূর্ধবক স্ৃত্র, 
বৃত্তি ও উদাহরণ প্রদান করিয়াছি। 

সপ্তমী বিভক্তির আরও কয়েকটী স্মুত্র লিখিত হইতেছে -- 
১। “নক্ষত্র চলুপি*শ-পো ২৩1৪৫); “লুবস্তাৎ নক্ষত্রশব্দা তৃতীয়াসপ্তম্যো ভবত2।* 

স্পকাঁশিক1। “কালবাচিনে! নক্ষত্রাৎ অধিকরণে তৃতীয়! স্তা্বা”__ বোৌপদেব ৷ কালবাচক 

নক্ষত্র শব্দের উত্তর অধিকরণে বিকলে ৩য় হয়। অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র-বাচ ক 

শবের উত্তর কালার্ে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুপ, হয়। লুপ, হইলে সেই নক্ষত্র-বাচক 

শব্দ কাল-বাঁচক হইয়। থাকে । তাহারই অধিকরণে বিকল ৩য়। হুয়। যথ।-_কৃষ্ণঃ 

রোহিণামভবৎ (৭মী)$ চণ্ডিকা রোহিণ্য। আনীৎ ৩য়) ঃ রো হিণীনক্ষত্রযুক্তকালে ইত্যর্থঃ। 

“পুষ্যে পুষোণ ব৷ নবান্মস্সীয়াৎ” । “মুলেনাবাহয়েদ্ দেবীং শ্রবণেন বিসর্জয়েংশ । পক্ষে 

যুলে শ্রবণে। কাল না বুঝাইলে হয় না। যথা-_রোহিণ্যাং গ্রীতিচ্চন্্রন্ত। অধিকরণ 

না হইলে হয় না। যথা-_অগ্ পুষ্যঃ পুষ্যাধুক্তকাল ইত্যথ--শ্রীরামতর্কবাগীশ । 

২। ঘযস্মাদধিকং যস্ত স্বামী পরিবারে বা ততশ্চোপাধিভ্যাম্*--সংক্ষিপ্তসার ২*২। 

উপ এবং অধি শবের যোগে যাহা অপেক্ষ। অধিক, যাহার স্বামী অথবা পরিবার, তাহাতে 

পমী হয়। যথা--উপ খাধ্যাং ফ্রোণঃ, খাধ্য] প্রোণঃ অধিক ইত্যথ?। বিজ্োোগুণা 

উপ পরার্ধে__পরার্দদপ্যথিকা ইত্যর্থঃ। হুরাঁ হরৌ অধি হরিম্বামিক। ইত্যথ?। অধি 

স্থরেধু হরিং--মুরীণীং হরিঃ স্বামীত্যর্থঃ। অধি পঞ্চালেবু ব্রহ্মদত্ঃ-_ পঞ্চলানাং ব্রহ্গদত্তঃ 

স্বামীতযথ?। অধি ব্রহ্মদত্তে পঞ্চালা:-_ব্রহ্মদত্স্ত পঞ্চালাঃ পরিখারা ইত্যর্থঃ। অধি' 
ভূবি রামঃ। অধি রামে ভূঃ। 

৩। "অধিক'শবেন যোগে সপ্তমীপঞ্চম্যাবিষ্যেতে”-_পিদ্ধান্তকৌমুদ্বী। অধিক- 

শব্দের যোগে €মী ও "মী হয়। যখা--লোকাং লোৌকে বা আঁধকে। হরি 



কারক--অপাদান। ৪৭ 

৩০ । মহ্ জ্ধাহজ্জাব্ি। (ক) 
অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ন, কর্তা, এই ছয় 

কারক । 

অপাদান। (খ) 

৮০ । ঘলী.নিষ্রীগনাহানল্ | (গ) 

বজ্মান্ নিক্মসী লননি লল্ জ্বাহজলঘাহালঘন্ হ্যান্। 
শা স্পপসপিপসপসী 

পাশ 

(ক) বটকারক-কারিক-_“তীর্থে বিত্বং ম্বহত্তেন কোধাদ্ দদে৷ ছিলনা দ:।৮ 

-প্রয়োগ-রত্র-মালা | 

সর্ববিভত্তি-কারিকা--"হ্ব্ণপাত্রাৎ হুবপ(নাং শতং শুদ্ধাং ম্বপাণিন।। পুণ্য- 

কালে ব্রাহ্গণেভ্যঃ সম্প্রদত্তে মহীপতিঃ1”-_প্রয়োগ-রত্বমালা।--“রামে। রাজমণিঃ সদ। 

বিজগ্নতে রামং রমেশং ভজে, রামেণভিহতা নিশাচরচমু রামায় তশ্মৈ নম: । রামান্নাস্তি 

শুভায়নং পরতরং রামস্ত দাসোহম্মযহং, রামে চিত্তলয়ঃ সদ! ভবতু মে হে রাম মামুদ্ধর 

-রামন্তোতম্ । 

(খ) পঞ্চমীবিভক্তি-কারিকা £--“যতোহপায়াদানরক্ষাবারণান্তদ্ধিজন্মভীঃ | যশ্চা- 

সহাঃ পরাজেং স্তাৎ তদপাদানকারকম্ ॥ প্রভুবঃ প্রভবে। গঙ্গ! হিমাপ্রেঃ প্রভবত্যসৌ ॥” 
“জুগুগ্মতেবিরমতেঃ প্রমদেরপি কর্ম যৎ। তদপাদানমিচ্ছস্তি যথা ধন্্াং জুগুপ্রাতে ৮ 

“পঞ্চমী স্তাদপাদানে যথ। গ্রামাদপৈতি সঃ” গল্যব্লোপকর্মীধারাভ্যাং প্রাসাদাং 

প্রেক্ষতে নৃপঃ।» পপ্রশ্থে তহুত্তরে চৈষা কুতন্ত্ং নগরাদহম্।” উৎকর্ষস্তাপকর্ষস্তাপ্াবধে: 

পঞ্চমী মতা ।” “প্রতিদানং প্রতিনিিরবন্ প্রতিযুতাৎ ততঃ।* পগুণাদ্বেতোঃ পঞ্চমী বা 

স্তোকাদেরবিশেষণাৎ।” “অন্তার্থারাদৃতেপর্য্যপাউ্যুক্তাৎ পঞ্চমী মতা।” দিকৃকাল- 

দেশযোগে তু পঞ্চমী, ঝষ্ট্যগীষ্যতে” | “দুরান্তিকাথণৎ প্রথমাচতুর্ঘ্গ্ত। বিভত়্ঃ*। 

“পঞ্চম্যাচাহিচোর্োগে যী স্তারতসথ কৈ: । “যতঃ কালাধবকথনং কথিতা পঞ্চমী ততঃ” 

--প্রয়োথ-রত-মাল। | 

(গর) “ফ্বমপায়েংপাদানম্্” (পা ১৪1২৪) 



৪৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

যাহা হইতে বিশ্লেষ হয়, তাহাকে অপাদান-কারক বলে। যথা 
ক্সঙব্রান্ লিল:, জ্ক্বাতু ভু: অব্বাত্ ভন্যিন:, বদ্কোন্ দক্িল:, 

নিহ্জ্যান্ সন্সাননঃ। (ক) 

28 | নীল্াঘানা লববস্ন্ত: (দা ২81২4) 
“মমাঘানা লাব্মাঘানাম্্র দ্বীনী লমন্নুবলাহান হ্যাল্” 

_-ঘবিভ্রান্লন্দীম্বুতী । | 
ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়-হেতু অপাদান হয়। বথা, 

ভয়ার্থ_জ্দাসাত্ ন্িলনি, লস্িমান্ ্বব্যলি ; ত্রাণার্থ_স্সাননান্ 
লামন, মন্ুত্ধাত্ নি । (খ) 

| কন্বঝল্মন: | (গ) 
জাঘলালত্য ইন্তুহঘাহাল হ্যাল্। 

পপ জল পলা পাশা াীতিাপীশী লীগ পা ৮ জা শোপিস পপ পাপী ০ পাপা পাত ++ পাশা শি 

(ক) “ভূম্যা দিবং রেণুচয়ঃ প্রয়াত”--রাঁব ৩১১, পনি্যীয় তন্তাঃ স পুরঃ ক্মন্তাৎ”-- 

ভট্ট ২১) এরখাদবততার ৮*--রঘুঃ “পুরাচ্চ নিজ্রম্য তত: বিষ ॥ জগ্রাহ ন নৃপো। 

গর্ভীৎ পতিতং মৃগপোতকম্”_ বিঞু 

(খ) “গুরোঃ কৃশানুপ্রাতমাঘিভেধি*--রঘু ২৪৯,» ““রামাদ্বিভ্যতি রক্ষাংসি"”- ভদ্রি 

৭১৪; “দবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহান্থ”--কুমার ১1১২ $ “তল্ম।দাতআ্া সংরক্ষিতঃ হন্ষৈ:”-- 

রদ ৪1৩৫; “য়া ত্রায়ন্ব রাঁঘবম্”__ভট্টি ৫1৫৪, "ত্রায়েত তক্মাদচিরাদ্ যদি শ্তাৎ”_-রাঁব 

৩১১। “বসত বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোধস্ত সংযুগে"_ রামায়ণের এই প্রয়োগে ৎমী হয় 

নাই। তত্ববোধিনী-মতে “কল্ত' এই পদের সহিত “সংযুগে' এই পদের মন্বন্ধ, অতএব ভয়- 

হেতু হয় নাই বলিয়। ৫মীর পরিবর্তে ৬্ঠী হইল। “তাবন্তয়স্থা ভেতব্যং যাবস্ভযমনাগ 
তম্”--হিতোক “যস্ত সঞ্লীতকোপস্ত ভয়মেতি চবাঁচরম্*-_বিষু। ইত্যাদি স্থলে সন্বন্ 

বিবক্ষায় ৬ষ্মী ইইয়াছে। 

(গর) “জানকর্ভূঃ প্রকৃতিঃ” (পা ১৪৩০) 



কারক--অপাদান । ৪৯ 

উৎপত্তির কারণ অপাদান হয়। ' যথা,__লীলাত্তী জান, 

দিন: দ্ুজী জান, ভৃব্মাতু ভ্নবুব্দহ্ান, ঘন্মান্ স্বত্ব লনলি, 
স্সঅন্মাত্ তৃংব্তবুক্রননি | 

€ €₹ 

০হ | আনিলবলভুলত: । (ক) 
ঝুন: সজীব ক্সানিলীলক্তুলিহঘাহাল ব্আান্। 

ভূ-ধাতুর প্রয়োগে আবির্ভাব-ভূমি অর্থাৎ প্রকাশ-স্থান অপাদান 
হয়। যথ'--স্িলন্নী বাতা দললনি (খ ), নক্জীল্গাম্াল্ 
গলনলি অন্ন্তব্ভলাব্ব্ভবব্ম, ন্সানিনন্রলীক্ঞপ্ন: | 

28 | নিবালাঘালা অলী নিলি: | (গ) 
নিহাবানরঘানুলাঁ দজীগী অজ্জান্ ন্রিকলিনতনি, নহ্ঘাহাল 

ব্যান্। 
যাহা হইতে বিরতি হয়, বিরামার্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা 
অপাদান হয়। যথা, স্সস্ৰঘ্লান্িলনি, জন্বন্থালিন্গীন | (ঘ) 

০4। দবাজব্বক্সল্। (ড) 

(ক) “ভুবঃ প্রভবত' (পা ১৪1৩১) 

(খ) তত্র প্রকাশতে ইত্যর্থ:”-_দিদ্ধান্তকৌমুদী । “উৎপন্নায়৷ গঙ্গায় হিমবান্ 

প্রথমোপলত্তস্থানম্*-_গোয়ীচন্ত্র। “দিবাকরাদ্ বং প্রবভৃব তেজ”--রাঁব ৩১৩ 

(গ) “জুগুগ্পাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্”--( বা ১৯৯৯) 
€ঘ) “বিরাম কন্ধণঃ*--রঘু ৮২৩1 “কৃতাকৃতেত্যঃ ব্যরংসীৎ”--ভট্ট ৩২১, 

“বণাৎ নিববৃতে ন চ”স্ভটি ৫1১০২ 

(ড) পরাজেরমোট১১৮(প।1 ১৪1৩৬ ) 



৫৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থভাগ ) 

নহা-দুনহস জি-মানী: দীবী ্ব্স্ত্ী লিমঘ: ক্সসাহান 
ব্যান্। 
পরা-পূর্বক জি-ধাতুর প্রয়োগে অসহা বিষয় অপাদান হয়। 
বথা,স্সভ্বঘলাল্ নহাজজন, দাঘাল্ পহাজজন ; আম্যল মাম 

বীভুনবলগ্: । “অসহ্াং বল! হইল কেন? মনলুন্ অব্াজযন, 

আমিমন্্ণীল্মঘ্: ৷ (ক) 

2€ । স্সন্নন্্রী ঘলাহ্ঙ্গনলিক্ডালি (া 2181০ 
“ন্ন্ধাল নি অন্ন্বৃন্ব্যাব্দনী হজনব্আালাননিন্ভ্নি, 

নহ্দাহান ব্যান্।”__বিস্বান্সক্জীন্বুহী। 
অন্তধান-স্থলে যৎকর্তৃক স্বীয় দর্শনীভাঁব ইচ্ছা করা যায়, 

অর্থাৎ “যে? দেখিতে না পায় এই ইচ্ছা হয়, “তাহা” অপাদান 

হয়। যথা, - ্ববীহন্নঘন্ন, সিন্তুলিবীঘন, হৃত্ধীতজ্লা্নি 
(খ)+ হু; দিনা হুত্যনা ল লা দ্রহ্্হিনি ভ্জ্সমা মগবীল 
ব্রা নহুমনদঘ্াহ্নঘবহনীল্মঘ্র: । (গ) 

(ক) “রেণ্চচয়াৎ পথি পরাজর়তে ম্ম কশ্চিং"--রাঁব ১২ 

(খ) বিগ্যানাগর মহাশয় 'লুক্কায়তে' এই আত্মনেপদ প্রক্পোগ করিয়াছিলেন । কিন্তু 

সংক্ষিপ্তনারে পরস্মৈপদ আছে (৩১ সুত্র )। এই জন্ত আমরাও পরশ্মৈপদ রাখিয়াছি ৷ 

গোঁয়ীচন্ত্র-মতে--লুন্চ অপনয়নে, লুচ্যতে ইতি ক্রিপ, লুক্ ক্াঁয়ে! যস্ত স লুক্কীয়ঃ, স ইব 
আচরতীতি লুক্কার়তি । অথব| কায়-শবেন সহ কর্মধারয়ং কৃত্বা তৎ করোতীতি 

লুকায়তি। 
(গ) এ অন্তধৎম্য রঘৃব্যাস্রাং*--ভড়ি ৫1৩২ “অন্তর্দধে করিবরাদপরোহশ্বসদী"-_ 

স্নাব ৩১২ 



কারক-_অপাদান | ৫১ 

০৩ । অলী স্বত্ুত্বা লহ্ঘালাল্ । (ক) 
লযত্বাধন্ম-ঘানী: ঘতীনী অন্ বন্লীর্য লহ্দাহাল হ্যান্। 

যাহাতে জুগুপ্ন অর্থাৎ নিন্দা বা ঘৃণা জগ্মে, জুগুঞ্সার্থক ধাতুর 
প্রয়োগে, তাহা অপাদান হয় । যথা, দাদাজ্বব্ত্বন, লবজ্জাত্ 

ব্রীমন্মন। 

| ভ্রদাঘাঁলা যলজজদা । (খ) 
বজ্সাঘ্রক্স-আান-দণীবী অক্মান্ ব্বত্লিনী মনি, লহ্ঘাহাল 

ব্আল্। 

যাহার নিকটে লজ্জিত হয়, লঙ্জীর্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা অপা - 
দান হয়। যথা, ন্ববীন্রজজন, ঘিন্তলঘন, লান্জিক্টলি (গ)। 

৫. | ক্মণীনঘানালভ্ঘাদতিনা । (ঘ) 

'ত্ৰত্বলাঘ-ঘান্-দতীবী ত্সাদবিলা আনাভাল হ্যান্। 
অধ্যয়নার্থক ধাতুর প্রয়োগে অধ্যাপয়িতা অপাদান হয়। 

যথা, তনাছযামাহুপীত, হুহী; অহলি। 

৩০ | াবব্াঘানালীঘ্ঘিন: (দা 181২৩) 
(ক) “ভুগুপ্সাব্রাসপ্রমদা ধানামুপসংখ্যানস্”--( বা ১৭৭৯) 

(খ) 'ল্যবলোপে কশ্মপ্ধিকরণে ৮7৫ ব1 ১৪৭৪-১৪৭৫ ) 

(গ) সিদ্ধাপ্তকৌমুদীতে এই গুলি ল্যৰ-লে।পে «মী (২৯হুত্র দেখ) “শ্বগুরাৎ 

জিহ্বেতি--্বশুরং বীক্ষ্য ইত্যর্থ*_দি, কৌ। 

(ঘ) 'আখাতোপযোগে”--পো ১৪২৯)। “অশিক্ষতান্্ং পিতুরেৰ মন্্রবং*--রঘু 
৩৩১7 “গুরোৌরধীতী ন স কৌশলেন*-__রাৰ ৩১৩ 



৫২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্২-ভাগ ) 

প্রন্তন্নিনিঘালী ল্রাহ্খল্। ভাহ্য্যাঘাঁলাঁ ঘনুলা দমীৰা 

কুছ্যিনীওগ্ব: আনাকান হ্যান্।”-_মিত্বান্লক্জীভূহী । 

বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে নিবাধ্যমাণের ঈপ্িত অপাদান হয়। 

যথা, _ক্ষলজ্ন: জবা লাহ্যনি, অইব্যস্ত্ার্শ লিনলঅলি, লঅঘলাল্ 

দুল' লিনাহতনি। (ক) 

৪£। জ্বুঅঘালা স্বানম্িলা। (খ) 
্বত্মপ্র-ঘানু- -সনীগ আাত্নিলা আসআাহান হ্যান্। 

এপি পাপা তসএপ পাপা সপ শী পপ পপি পিস্পীর িসিী পি শস পা সাপ পিপি? পিপি শি শািাশাতিসপাপিপিশী 

(ক) বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত অপাদান হধ। কাহার ঈপ্সিত? কর্তার 

ন1 করের? অর্থাৎ যে বারণ করে, দেই বারধিহীর ঈপ্নত? অথবা যাঁহাকে বারণ 

কর! হয়, সেই নিবাধ্যম।ণের ঈপ্লিত? প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে ধর্তীর ঈপ্সিত 

অপাদান হয়। এই জন্য “স্থতাং নিবারয়ন্তী মহতে! মুনিব্রতাং* কুমার ৪1৩, এই শ্লোকের 

টীকা মলিনাথ বলিয়াছেন_-“যুনিব্রতস্ত মেনকায়া অনীপ্সিভতবাৎ বারণার্থানামীপ্স ত 

ইতি নাপাদানত্বমূ"। “উমে মাত্র! তপদো। নিষিদ্ধা”কুমার ১1২৬) এই শ্লোকাংশও 

সর্ধাংশে পৃর্বোক্ত শ্লেকাংশের অন্ুবগপ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মলিনাথ-মতে 

শেষোক্ত স্থলে “বারণার্থানামীপ্ি*:” এই শুত্রান্মারেই অপাঁদান হইল। মুনিব্রত যেমন 

মেনকার অনীপ্সিত, তপস্তাও সেইফপ মাতার অনীপ্দিত। হুতরাং প্রথম স্থলে সুত্র 

খাটিল না, কিন্তু দ্বিতীয় স্থলে খাটিল, ইহার কারণ আমর! বুঝিতে পারিলাম না। বোধ 

হয়, মল্লিনাথ কর্তার ঈপ্লিত অপাদান হয়, ইহ! মনে করিয়! ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত 

কথা৷ এই যে, কর্মের অর্থাৎ যাহাকে নিবারণ কর! যায়) তাঁহার ঈপ্সিতই অপাদান হয়। 

হৃতরাং কুমারসম্ভবের দুইটা প্রয়োগেই এই সুত্রানুসারে পঞ্চমী হইয়াছে। ভায়কার৪ 

তাহাই বলিয়াছেন। যথা-_“তল্মাদ্বক্তব্যং কর্্রণে। যদীপ্সিতমিতি | ঈপ্সিতেপ্সিতমিতি 

বা”"-_ভাঁষ্যকার। “বারয়িতুর্ষদীপ্িতং কর্ম তশ্ত যদীপ্সিতমিতার্থঃ”--কৈয়ট। বারক্লিতা 
অর্থাৎ কর্তীর যাহ। ঈপ্সিত, তাহাই বারণার্থক ধাতুর কর্ণ, এবং ই কর্শের যাহা ঈপ্সিত, 
তাহাই অপাদান । বারণার্থক-শব্দ-”বারণার্থে নিষেধশ্চ নিরোধনং নিবর্তনম্।» 

€খ) “আখ্যাতোপযোগে*৮( বা ১৪1২৯) 



কারক-অপাদান। ৫৩ 

শ্রবণার্থক ধাতুর প্রয়েগে শ্রাবয়িতা অপাদান হয় । যথা, 

হী: আন্ত স্যব্যানি, লতাতীনিলাব্হানি (ক), জব্লাল্ 
স্থুন লনলা, স্বনলি নালান্। 

গুহ । নান্কজদাঘাথানা নন্হ্আালল্ । 

মন্থযাঘীলা দামন্ঘাঁনাত্্ব আানুলা দমীবী অথান্মন অস্ব্য- 
ক্যান দামিত্আলভ্্ ক্স্াহান ব্আল্। 

গ্রহণার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে যথাক্রমে গ্রহণ-স্থান ও 
প্রাপ্তিস্থান অপাদান হয়। যথা, গ্রহণার্থক_ ন্সাল্াাতনইজ 
বদ্বানি, সজাঞ্ম: জহ্লাহন্নী; প্রাপ্তযর্থক- ভদাধ্যাযালিজ্যা 
স্াদ্ীনি, হুহীল্ান লন । (খ) 

৪ই 1 দলাহাঘালা ঘন: দলা: | 

সলাহাঘাঁলা ঘ্রানুলা গমীবী অক্মিন নিল দলানৃব্তন্ 
স্তাহাল হ্যাল। দলাহু: আ্সলনঘানলা। 

যে বিষয়ে প্রমাদ হয়, প্রমাদার্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা অপাদান 
এস পপ পপ পপ 

(ক) পাঁণিনি ও সংক্ষিপ্তসার-মতে নিয়ম-পুব্দক বিছ্া! প্রভৃতির শ্রবণ না বুঝ্াইলে 

হয় না। যথা-_নটস্ত গীতং শৃণোতি। “আথা।য়কেভ্যঃ শ্রতহুনুবৃতি১”--ভটরি ২৪৪$ 

“বৈথানসেভ্যঃ শ্রতর।মবার্ত।2”--ভটি ৩৪৬ ; “ইতি তেভ্যঃ স্ততীঃ শ্রত্ব।”--কুমা ২১৬7 

“ৃহ্তান্ত »ঃ সংশৃণুতে স কিন্প্রতুং*--ভারবি ১1৫, “ভবস্ত্যো ধর্মং শ্রোতুমিহাগ্রত১”-- 

হিতো। * “কন্মাৎ ক্রতং ভবতা”--পঞ্চ, ইত্যাদি স্থলে ল্যবংলেপে পঞ্চমী,-কং প্রাপ্য 

ইত্যর্ঘঃ। 

(খ) “প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাত্যো। বলিমগ্রহীৎ”__রঘু ১১৮৪ 



৫৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

হয়। যথা, ঙ্মান দলাহ্বলি, “অন্ম' লান্তলিভনীত্র:” | 
ঘ্তীম-হুন-লাভা | দ্সত্যঅলাহুললআালল্ । (ক) 

সম্প্রদান। 
৯২ ৬ 

০১ | অজ, হাল অল্সহালল্ । (খ) 

ন্দিমদি মী হী লল্ ঘন্সহাল ব্আান্। 
যাহাকে কোনও বস্ত দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক 

(ক) বঠীবিভক্তি-কারিক। £-_“সম্বদ্ধে বষ্ঠানিষ্ঠাদিকৃদস্ত কর্তৃকপ্মণোঃ | শ্রিয়ঃ শ্বামী 

ক্ষিতেঃ কর্ত। তজতাং পালকোহস্ত ন:*॥ “ন্বম্বামিভাবনামীপ্যধিকার1 ভাবযো নয়: । 

আতশ্রয়া শ্রর্িভাবশ্চ পূরপ্যব়বাদয়১* ॥ “কর্মশি নিত্যং বঠী শ্তাৎ কর্তরি বোতয়প্রাপ্তো। 

আশ্র্য্যো ছি মহাত্রেরুদ্বারোহয়ং শিশোরধ শিশুনা। শব্দান।মন্থশ।ননমাচার্যযাণানথ।- 

চার্ষ্যেঃ। বিচিত্রা সুত্রন্ত কৃতিঃ পাণিনেঃ পাঁশিনিনা বা । কৃত্যানাং কর্তরি বা! কৃতানিঠ।- 

দয়ে দ্বয়োঃ প্রাপ্ত । কিং রাজ্জে হি সমজ্যাং ধিন্বতিন প্রবেষ্টুব্যম্* | “তীমুভয়াত্রৈব ব্যাখ্য- 

দকাকারয়োঃ শ্রিয়াং কৃতয়োঃ। জ্ঞক্তবস্তশস্ত্রানাবৃকঞ্কন্ম্বব্যয়ং কিতৃণৌ । ইনকৌ- 

ভবিষ্মহক্তামধমর্ণে ণিন্ খলথকোদন্তাঃ॥ নেষ্তানিষ্ঠাদীনামেতেষাং কর্তৃকপ্মণোঃ যী ॥ 

শস্ত্ুকঞ্জোঃ প্রতিষেধং ছ্বিষকনিধ।ত্বোবিভাষয়। প্রাঃ ॥ অধিকরণবার্তমানিকক্তযোগ্ে 

স| ভাবে ক্তযোগে বা”॥ “প্রয়োগে ঠেতুশবন্ত হেতৌ যী মতা যথা। হেতোশ্চতু:- 
পুমর্থন্য বাদবেজ্্রনুপাম্মহে ॥* “সর্ধবনান্স্তৃতীয়া চ দোইগমৎ কেন হেতুন|। নিমিত্তাদিযু 

সর্ববাসাং বিতক্তীনাং প্রদর্শনম্” ॥ *শ্থৃতভাথানাং কন্ণি বী স্তাথ বা দয়ীশোশ্চ 1” 

“কর্ধগুপক্করোতেঃ প্রতিযত্েহর্থে বিভাষয়া ষঠী”" ॥ “জানাতেরপ্রমর্থে বা জানতে 

মাধবন্ত তাঃ।” “নাথতেরাঁশিবি হরিপ্রনাদন্ত স নাঁথতে।* “ব্যবহৃএ্দিবুপণ কর্মণি 
দথাতে ক্রয়বিক্রয়ে চ বা য্ঠী। নব্যবহরতে দীব্যত পণতে লক্ষান্ত লক্ষং বা”। “জাসে- 

নাটো। নাথঃ ক্রাথঃ ক্লাথ: পিষশ্চ নিপ্রহনাম। অন্রিহিংসাধণনামপি ভাব এব কন্তা 

চেৎ স্তাং ॥” “ষঠীতৃতীয়ে ভবতত্তল্যার্থকপদৈধুতাৎ | তৃতীর়াখং পরিত্যাজ্যে ধর্মার্থক- 

তুলোপসে* প্রয়োগ-রতু-মাল।। 

€খ) "ক্ধুণা বমভিপ্রেতি সোহপি সম্প্রদানম্”-_( বা ১৯৮৫) 



কারক--লন্প্রদান । €€ 

বলে। যথা,__হৃবিলা ঘন ভ্হানি, লিদ্বন্ন লিগ্বা হহালি, 

বন্সব্ বৃহ হত্ান্। (ক) 

€& । ন্ৃভ্যঘানা দীমলাব্য: (দা $181ইই ) 
হুহ্মঘীলা আনুলা দজীবী জন্না অন্য দীর্নি জহীনি ঘ অল্স- 

হাল ব্মান্। 

রুচ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে গ্রীয়মাণ (কর্তা যাহার গ্রীতি-সম্পাদন 
করে) জন্প্রদান হয়। যথা, লীহুব্: হ্িন হীল্বল, হিম: 

পীননি অনযনীন্ঘঘঃ ; লুহ লক্া হুন। (খ) 

€£ | ক্মৃক্টবীস্িন: (দা £181ইহ ) 
ত্তদ্বি-ঘালী: দনীহী জববীঘ্ধিন বক্সহান ব্যান্। 

স্পৃহি-ধাতুর প্রয়োগে যাহা কর্তার ঈশ্সিত ( কর্তা যাহা ইচ্ছ। 
করে ) তাহা সন্প্রদান হয়। যথা,_-মনাম স্ভন্বঘলি, হৃম্মঞ্ৰ: 

স্ন্তঘনি | ডা 
৮ শাশীশপটশিশিটি আপাদ পাপিশাশিসিপীসদ ৩ 

(ক) “মতা দদে তন্ত সুতায় মৈথিলী”_ তি ২৪৭, "ঘদৌ তন্মৈ বিশালাক্ষী”-_. 

বিষ্ণু; “তন্মৈ হস্তেনেব জয়ং দদোী”_-রঘু ৪।২৫; *দিদেশ কৌতনার সমস্তমেব”-. 
রঘু ৫1৩, 

(থ) “হয়মিষ্টগুণাক্স় রোচতাং রুচিরার্৫থা ভবতেহইপি ভারতী”-_-ভারবি ২৫; 

“যতাত্মনে রোচয়িতুং যতম্ব+-_কুম! ৩১৬) “অপাং হি তৃপ্তার ন বারিধার! স্বাভুঃ 

সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষার1*--নৈষধ ৩1১৩ *রোচতে মে এষ মযুরঃ*-শকু। “কম্তায়ৈ 
রোচতে রূপং মাত্রে চ মোদতে ধনম্। তাতার ম্বদতে শাস্ত্র বরস্যোপযমো সবে”. 

উন্তটপীগরত্য। | 

(গ্ল)“ম্পৃহয়ামি খলু ছুলললিতায় অন্মৈ--শকু ; “ম্পৃহয়ংস্ত্যাগগুণীয় পাখিবন্য"--রাব 

৩১৬) “মনো মে নিলজ্জং তদপি বিষয়েছ্যঃ স্পৃহয়তি”--শান্তিশতক ৮ 

স্পস্পপাাপিসাশপীপপীি ০ শাাশাস্পীশীশীশী শপ পপ পপ পাপী পাশিশাশীশিিশিশি 



৫৬ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

৫৩। ঘাইফনলবা: (দা 11814 ) 
ঘাৰি-ঘালী; সতীবী ভন্লানবা: বক্সহান ব্আান্। 

ধারি-ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণ অর্থাৎ খণ-দাতা৷ সম্প্রদান হয়। 

যথা” ন্ত্ৰ আর্ন মাহজলি, ল লস্থা নব আহ্জন্তি । (ক) 

৫০1 লিমা অললিদনি জীওদি অলস 

হালল্ (ন্বা ২০০% ) 
অহ্ম দীলিজনলাহিক্দিুহ্ত্ি ন্দিমা স্সবৃভ্তীবন ঝ ব্ক্স- 

ভান হ্আান্। 

ক্রিয়াারা যাহাকে অভিপ্রেত করে, অর্থাৎ যাহার গ্রীতি- 
জননাদির উদ্দেশে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহা সন্প্রদান হয় । 

যথাছ্িক্ত্ব ন্দীভলজ্মলালঘনি, যুব হুল্ছিত্যালাস্ভহলি, 

দলা ন্ট হ্তরলি। 
“লন্লভ্ ন্নুলিদলি: লীন ভুঙজন্ দিঅভ্জ্গল: | 
গণি ভ্বত্বিললম্লাল নৃত্র্ন ন অ্ণীদল: ॥৮--হঘ | (খ) 

(ক) “বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে” শকু। 

(খ) পাণিনীয়-বান্তিকমতে এই ক্রিয়া অকর্্নক হওয়া আবশ্যক । পত্যে শেতে, 

আদ্ধায় নিগহতে, যুদ্ধায় সংনহাতে ইত্যাদি অকর্ণ্নক ধাতুরই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সংক্ষিপ্তীরে সকথ্রক ও অকর্ম্মক উভয়বিধ ধাতুরই উদীহরণ আছে। পাণিনীয় মতে 

সকণ্প্রক ধাতুর স্থলে চতুর্থার অন্ত সুত্র আছে। ২* (ক) পৃষ্ঠ ১। ফুটুনোটু দেখ । 

শিশবে-শিশুং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। ভাঁষাকাঁর ও তত্ববে(ধিনীর মতে এরূপ নিয়ম কলিবার 

কোনই প্রয়েজন ছিল না। “্তম্মৈ শশংস প্রনিপত্য নন্দী”-_কুমা, “কৃতপ্রণামস্ত 

মহীং মহীভুগে জিতঞ্চি সপত্বেন নিবেদয়িষযত£*--ভার 21২ 



কারক--পম্প্রদান। ৫ 

৫৫ | ন্ধুঘতুিচ্মানুআাঘাঁনা হব দনি জীদ: 

(দা 8181৩) 

“ন্ধুনাতঘালা দতীী নর দনি জী: নত ঘক্সহাল ব্মান্। 
ল্দীঘ:-আলমন:) জীন: _ক্সঘজাহ:, ইজনা-ক্সআলা, সভা 
ব্বব্বম্ব হীদানিজ্জহব্ঘম্”__-জিত্রান্লজ্দীমুহী | 
ক্রোধার্থক, দ্রোহার্থক, ঈর্যার্থক ও অস্য়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে 
যাহার প্রতি ক্রোধাদি প্রকাশ করা যায়, তাহা সন্প্রদান হয়। 

যথা, ন্যাম ন্ুত্যনি, মল ভুষ্কানি, সনিনম্িন কলি, 
দনিভল্ভ্িল স্সুসসনি। (ক) 

1০০ | সরআজজ্যা স্ব: নুলজ্ঞ জলা 

(দা 181৯০) 

“সান্যাঁ অব্হ্য অ্বব্বীনঘীগী দুতহ্য সবন্ীলভদজ্মানাহক্ 
নন্না অক্সহাল ব্আান্।”__ম্িত্বান্লজীন্বুহী । 

শপ ৬ পপি পিপিপি পপ এ পপ সপাপ্পা পপ ৭৯ আপিল পাপা পাশিশিপীপপেশ ০ পিল পক পা 

(ক ) কোপ ন'বুঝ।ইলে হয় না। যথা-_ভার্ধযামীর্যতি। এস্থলে কোপ ভাষ্যাঃ 

প্রতি নহে, কিন্তু অন্য পুরুষ ভাষাকে দর্শন করে, ইহ! অসহা। “অত্রন কোপভন্া 

ঈর্ষা, কিন্তু অন্তপুরুষজন্যেতি নাত্র ভার্য্যাং প্রতি কোপঃ, কিন্তু অন্যপুরুধৈণৃ্িমানাং 

তাং ন সহতে ইতি ভাব*__শিব-দত্ত-কৃত টিপ্রনী। এইরূপ “উষধং দ্েষ্টি-_নাভিনন্দয় তী- 

ত্যথঃ”--গোয়ীচন্্র, এখানেও গাঁ হইল না। “চুকোপ ত্মৈ স ভূশং-_রঘু ৩৫০ 

“যান্বেতি মাং দ্রহাতি মহামেবশনৈষধ ৩৭ । “ভবতু তশ্মৈ কোপিষ্যাসি*_-উত্তর ; 

“শ্চুক্রোধ দস্তী প্রতিদ্তিতে যঃ'ত**অন্রহাতা ভূপতয়ে প্রদহা 1-.-নৈবৈর্ধ্যদনৈ 
নৃপ ভূত্যবর্ণ:-.নৈবাভ্যহয়ামকৃত দ্বিষেহপি : রাব ৩১৭, ১৮7 “দ্বেষ্টি প্রায়ো গুণেজ্যো- 

ইপিশশ-ভড়ি। ৪ 



' ৫৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

প্রতি-গৃবর্ক ও আড্-পুবর্ক শ্র্ধাতির য়োগে প্রবত্ক অর্থাৎ 
যাঁচক সম্প্রদান হয় । যথা” _ছুছ্জান ঘল সলিস্বানি, গ্সাম্ব- 

যানি না, হৃব্তুষ্য লস অল ক্ন্থীনি দনন্িন: দনিজানীৰ 
বুন্মঘ: | (ক) 

কে) অনু-পূর্ব্বক এবং প্রতি-পুর্বক গৃ-ধাতুরও প্রবর্তক অর্থাৎ পূর্বব-শংসিত! সম্প্রদান 
হয়। “অনুপ্রতিগৃণশ্চ"--( পা ১818১) হোত্রে অনুগৃণাতি প্রতিগৃণাতি-_-হোতা 

প্রথমং শংসতি তমধবু্ঃ প্রোৎসাহয়তীত্যর্থঃ | অতি ও আ পূর্বক শ্রু ধাতুর অর্থ অভ্া- 

পগম অর্থাৎ শ্বীকার। অপরে যাচ্ঞ| করিলেই শ্বীকার নস্ভবপর। অতএব যাচন- 

ক্রিয়ার কর্তাই সম্প্রদান-_গোয়ীচত্্র (২৫ হু) “ময়! চাশ্মৈ প্রতিশরতম্-_কুমা ২1৫৬, 

“কামং রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য'-- রঘু ২৬৫ 

চতুথীবিভক্তি-কারিক1।--“দন্প্রদানে চতুর্থা শ্তাং যথা দত্তে ঘিজায় পাম্*। 
“তাদখ্যে চ যথা দারুর্ষ,পাঁয় দি সর্পিষে। উৎপাতেন জ্ঞাপ্যমানাৎ বাঁতার কপিলা ভড়িৎ॥ 

ক্ম্্যর্থ নাং বিকারেভ্যঃ কল্পে দধি সর্পিষে | উক্ঞতরিয়াথ প্রযুক্তব্রিয় কর্মণি সা শ্বৃতা ।” 

“ননন্বেত্তিন্বধান্বাহা ববটুশক্তীথ বু তাৎ*। “চেষ্টাগত্যথ ধাতৃনামকাম্যাধ্বান্তকর্্রণি । হাৎ 

দ্বিতীয়া চতুর্া চ গ্রামায়ৈতি ছ্িজো যথা”।  “নাবাদিপ্রাশিনিতদন্যস্তাপ্রাণিনি 

মন্ততেঃ ৷ কর্মপ্যনাদরব্যপ্িবিশেষণ উভে স্মৃতি” ॥ “অনাদরে চতুর্থা তু ত্র 

হ্যাৎ প্রাণিগোচরে | অপ্রাণিনি দ্বিতীয়ৈব বেছ্যো নাবাদিরেব সঃ 8” 'নৌরন্নঞ তথা শ্বা 

চ তদ্বদন্ধান্থুতোহপি চ। এতে নাবাদয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রয়োগাদপরে পুন$" ॥ দ্বিতীয়ৈব যথ। 

প্রাণিগ্ে চর! প্রতিপদ্ভতে ৷ অপ্রাণিনি চতুথী চ নাবাদেরিতরম্তদা ॥* “নৌরনঞ্চ শুগালশ্চ 

শুকঃ কাঁকশ্চ পঞ্চমঃ ॥ এতে নাবাদয়ঃ প্রোক্াঃ সথপ্রসিদ্ধা মতান্তরে । নির্দিষ্টাদপরে চাত্র 
বেদিতব্য প্রয়োগতঃ” | “অনাদরঃ পরিশ্তবঃ পরিভাবস্তিরক্কিয়।॥” “অশ্মানং কঠিনং 

সন্যে মন্টে কাঠমুদুখলম্ | জন্ধায়াস্তং হুতং মন্যে যস্ত মাতা ন পগ্ঠাতি*। “যী চতুর্থা চ 

বলিহিতাথ হুখরক্ষিতৈ:। আশিষ্যাযুব্যকুশলমদ্রতদ্ৈধুতাৎ পুন১* ॥ “নম্যগদানং ষমু- 

ছিশত কুচার্থে শ্রীতিমাংস্ত ষঃ। ধারেঞ্খপপ্রদাতা যো যশ্েচ্ছা বিষয়ঃ স্পৃহেঃ | ক্রিরয় যোগে 

যনিমিতং সম্প্রদানং তদিষ্যতে ॥* “যজো বা কন্ম করণং সম্প্রদানগ্য কণ্মতা। বজতে 

পশুন। কুত্রং পরং ক্ষত্রায় বা দ্বিজ:1” “গাঘহ্ছ্ন্থাশপাং বিজ্ঞাপনেচ্ছাবিষয়ন্তখ|।” 



কারক-__-করণ। ৫৯ 

করণ। (ক) 

1০ জাশন্ধনল জ্বল । (পা 181১২) 

“ন্দিঘাব্িত্ী দল্জীঘজাহজ জাহজ জ্হয্য-ঘপ্র হ্আাল্।” 
__কবি্বান্নজীন্ুহী । 

ক্রিয়া-নিষ্পত্তির যে সর্ব-প্রধান উপায়, তাহাকে করণ-কাঁরক 

বলে। যথা, ল্তম্বনা নওনি, জাল স্যুযীনি, স্ব্ীল বল্ালি, 
কালব্য ভৃলালি, অভ্তন্া দন্বকলি, মব্ব্য নিত্যনি, 'সঙ্ল বজ্হল, 

নধ্ব্য ক্সান্জ্ান্ঘলি । (খ) 

“ ত্ুধদ্রেহের্ো সরাথ যোগে বং প্রতি ক্রুধ্যাতি ॥* “ন সম্প্রদদানতা সোপসর্গয়োস্ত তুধক্রহোঃ ৮ 

“রাধীক্ষোর্বস্ত বিবিধ প্রশ্নে! দৈবাদিগোচরঃ| তাতো রাধ্যতি পুত্রায় চিন্তিতে দুরবর্তিনে | 

ঈক্ষতে তরুণ স্ত্রীভ্যঃ ক। কীদৃশীতি পৃচ্ছতি ॥'” “এত্যনুভ্যামুত্তরস্ত গৃণাতেঃ পূর্ববশংসিত11” 

“প্রত্যাভ্পূর্বশৃখোতেন্ত যাঁচিতুঃ সম্প্রদানতা।”- প্রয়োগ-রত্ব-মালা । 

(ক) তৃতীয়াবিভক্ত-কারিকা £--“করণং সাধকতমং তমব্থ? ফলং প্রতি । ব্যাপারান্তা- 

ব্যবহিতং ফলানাশ্রযনক।রকমৃ* | "দীব্যতেঃ করণং কর্ন চাক্ষানক্ষৈশ্চ দীব্যতি।* “পরি- 

কয়স্ত করণং সন্প্রনানং বিভাষয়া ॥* "অপবর্গেহধ্বকালাভ্যাং তৃতীয়ৈব বিধীয়তে।” 

“তৃতীয়া কর্তৃকরণহেতবর্ধেধু বিশেষণে। প্রকৃত্যাদৌ সহাথেন যোগে স্তাদপ্রধানত:” ॥ 
“ষেনাঙ্গবিকৃতিন্তম্মাদ্ বা সংঘানাতিকর্মণি । অশিষ্টব্যবহারেযু চতৃধাথেহপি সা ম্থতা॥ 

পৃথঙ্নানাবিনাধুক্তাৎ তৃতীয়! পঞ্চমী চ বা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়! চ জুহোতেঃ কর্মাণি 

স্মৃতা*-- প্রয়োগ রত্ব-মাল!। 

(খ) “যজেোব! কন্ম করণং সম্প্রনানন্ত কম্তা। যজতে পণুন! কুদ্রং পশুং রুদ্রায় 

বা খিজ:1” প্র-র-মা। যজ.ধাতুর কর্ন করণ হয় এবং সম্প্রদান কর্ম হয়, ইহা৷ পিদ্ধান্ত- 

কৌধুদী প্রভৃতির মতে নিত্য, কিন্তু প্রয়োগরত্বম।লা-মতে বিকঙ্গে। যথা পশুনা রুদ্র 
বজতে--পণুং রুদ্রার দদাতীতাথ। “পরিক্রয়হ্য করণং সম্প্রদানং বিভা বয়।--প্র র-মা। 



৬০ ব্যাকরণ-“কীমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

অধিকরণ। (ক) 

1০২ | আআাঘাবাওনিল্জহল্ (দা 11818১) 
“জন্নৃজঙ্টভবাহা ললিচ্ঘন্দিঘাা সামা: জাহজজঘিজ্মহ- 

বান্র' ব্যান্।”-_ঘিন্তান্ননদীন্ততী। (খ) 
পাপা স সপ আপ 

পপপীপপী পপ শি পাশাপাশ শা ৮ পপি তপতি তি 

“শতেন পরিক্রীতো দান: শতীয় ব1। গুণৈজগৎ পরিক্রীণীতে গুণী গুণেভ্যো বা। শ্বীকরণং 

পরিক্রয়ঃ”-_ প্র-র-মা । 

(ক) সপ্তমীবিভ্তি-কাঁরিকা ১--“স্তা'দাধারোহধিকরণং স চাধাবশ্চভুবিধঃ | সমবাী চ 

সংযোগী বিধয়শ্চৌপচারিকঃ। "সপ্তম্যধিকর ণে শ্তাদ্ পিহরতি বৃন্দাবনে যদুত্তংসঃ |” 

ইণ.-যুক্তত্ত ক্তম্ত তু কণ্ণ্োষ। যথ! ম্মতৌ জ্ঞাশী” । “ক্রস কর্মুদন্বন্ধে নিমিত্াৎ সপ্তমী 

মতা।” “ভাবে কালে চ সামুখ্যক্রিযায়াশ্েদকারকম্ 1” “অচ্চায়াং সাধুনিপুণাভাং 

যুক্তাৎ সপ্তমী মত1॥” “গ্রসিতোৎসুকযোগে তু তৃতীয়া চোতস্কঃ কট: 1” “নক্ষ ত্রবাচি- 

শব্দালুপ্তাণঃ সপ্তমীতৃতীয়ে স্তঃ। আযুক্তকুশলযুক্তাদাপেবায়াং হি যঠীনপ্তমে)1৮ শির্ধা* 

বুণে চ তে স্াতাং তচ্চ জাতিক্রিয়াগুটৈঃ | সমুদায়াদেকদেশঃ পৃথকৃক্করণমুচ্)তে |” শ্বামী- 

স্বরদায়াদ প্রতিতৃনীক্ষ্ধিপতিপ্রহুতৈশ্চ । বহীনপ্তমো স্তোহনাদরণীয়াদনাদরে গম্যে ॥” 
_ প্রয়োগ-রত্ব-মাল। 

বিশেষণবিভক্তি-নিয়ম £--“বিশেষণে সমান বিশেষ্যস্ত বিভক্তয়ঃ। জহলিঙ্গে তু 

তলিঙ্গং সংখ্যাপ্যুৎসর্গতত্তথা” ।"বনুত্রীহৌ বাচ্যলিলা। অব্যয়! অপ্যনব্যয়াঃ। অবাক্তপুৎ- 

ন্দোহ একতাক্লীবপিক্তে । নপুংসকত্বং বিজ্ঞেরমু অব্যয়স্ত বিশেষণে ॥ “অম্ নপুংনক- 

লিঙ্গত্বে স্তাতীং ক্রিয়াবিশেষণে ।” প্রত তিবিকৃত্যোরুক্তৌ প্রকৃতেরনু্গারতঃ কুদাখ্যাতে । 

বিকৃতিবিবক্ষাধীন! বিকৃতে সংখ্যাবগ্ন্তব্য। 0” “যেনৈব লন্ষে সম্বন্ধে বাক্যাকাজ্। নিব- 

স্ততে। তদপেক্ষ্য প্রযোক্তব্যাঃ সর্ববা এব বিভক্তুয়ঃ |" প্রয়োগ-রত্ব-মাল1। 

শবিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবস্তীতি ব্যবস্থিতেঃ। বুক্ষস্ত পর্ণং পততীত্যাদয়ো ন 

বিরুধ্যতে 1” প্রয়োগ-রতব-মাল| | ৫ 

(খ) “কর্তৃকম্মব্যবহিতামদাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। উপকুর্ববৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেহধি- 

করণং মতম্*। - ভাগ্রাবৃতি-টাক1। 



কারক-_কম্ম। ৬১ 

কর্তা ও কন্মের যে আধার, তাহাকে অধিকরণ-কারক বলে। 

আধার ত্রিবিধ,_এঁকদেশিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক। যথা, 

একদেশিক-ন্ল নষলি, লজ জুন্সঘর: ; লতা ব্লালি, 
লত্যা হজহ্জী লন্সপ্: ; বত ব্তিনি, ব্রিজ জুন: ; 
অজ্যাঘাঁ জিহা যামঘনি, আহ্ীজইঘ লুল্সপ্ৰ: (ক)। বৈবয়িক__ 

জী বুক্ডা, জলনিজধ লক্বঘর£; নিতাযালন্ত্যান:, নিজ্বানি 
বুন্তপ্র; (খ)। অভিব্যাপক-_তৃন্্ লাগ্তুহ্যলব্বি, তৃন্মন্ম অক্লাল- 

অমঘান্ ল্আামে দুন্সম্র: ; লিন নব্বলব্বি, লিভাহ্স অতগাল- 

নয়লাল্ আ্আাচ্ন ছুব্সন্র:; অক্টী হাছ্িজ্জা সন্িহক্বি, লজ: 
বল্াননজন্বান্ জ্যাচ্য ভুল্সঘ্ৰ: । (গ) 

কন্ম | (ঘ) 

£০ই | ল্িম্বত্বান্দান্ল জন্ম । 

(ক) ইহাঁঁকই 'অবচ্ছেদে সপ্তমী” বলে । এইবপ--কঠে পরিঘক্তঃ। সমাং করে 

জগ্রাই। হস্তয়োর্দগিনী (মাং) রক্ষেৎ ( চণ্ডভীকবচ )। 

(খ) ইহাকেই "বিষয় সপ্তমী” বলে। 

(গ) বোপদেব-মতে আরও একপ্রকাব অধিকরণ আছে। যথ-_সামীপিক ব| 

ওপঢারিক। উদাহরণ-_নছমান্ডতে, নদীসমীপে ইত্যর্থঃ। এইরূপ “ণঙ্গায়াং ঘোষঃ, 

বটেধু গাবো হৃহ্ত্তে, আকাশে গন্ধর্বনগরম্, অঙ্থুল্যগ্রে করিশতম্”_ প্র-র-ম।। আস্তে 
কটে দেবদত্তো গগনে বিহগশ্চরে। পুপ্পে গ্রন্থঃ হতে গ্রীতির্বটে গাবো৷ হুশেরতে | 

“রেমে শরদি গ্রোবিল্পে! গ্লোপীভিরুদিতে বিধৌ। কানিন্দ্যাং কাননে কেলৌ কুশল; 
সকলে স্থিতঃ1*__বোপদেব 

(ঘ) দ্বিতীয়াবিভক্তি-কাব্রিক1 :--"অপ্রাপ্তো প্রথমায়। বিজ্ঞাতব্য| দ্বিতীয়া্যাঃ। 

কর্ম প্রবুচনযোগেহভিহিতে প্রথমাপি বাধিত! ভবতি” ॥ এদ্ধিতীয়। কন্টপ্যত্যন্তযোগে কালা” 



৬২ ব্যাকরণ-কৌমুদ্ী ( চতুর্২-ভাগ ) 

জন্বী;: দ্গি্্া অহানঙ্গান্ন লনলি, লন জাহজ লক 
ক্যান্। 

কর্তার ক্রিয় দ্বার! যাহা আক্রান্ত হয়, তাহাকে করন্ম-কারক বলে। 

যথা ব্ছে দনিক্ঘনি, ল্ন্তর দগ্আনি, নাল বক্জলি, শ্সব্ 
টিটি উন সাপ লাপিপ পিস পি 

ধ্বনোরপিশ । “অভিতঃ পরিতঃ সময়ানিক যোতয়তোহস্তরাত্তরেগপৃথক্। (ধিক্সর্ববতো- 

বিনর্ভেহাহধোধোহধ্যধ্যুপযুণপরি । নানী প্রতিপুর্ববোভ1 চৈতির্ধোগে দ্বিতীয়! স্তাৎ। অভিতঃ- 

গ্রভৃতিভির্যোগে তদযোগিত্যো। ছ্বিতীয়। স্তাৎ” ॥ “অনু: সহাথে” হেত্বথে” হীনে চান্রুপোহপি 

চ। যাবদ্ খ্যাপ্তৌ পুজনে সঃ পুজাতিক্রময়োরতি। লক্ষণ ইখস্তুতাখ্যানে ভাগে চ 

বীক্সায়াম্। প্রতিপর্ধযনবো ভাগং হিত্বাভিলক্ষণান্ঘার্থে। অস্থাদয়ঃ সহাথাদৌ কর্- 

প্রবচনীয়কাঃ। এতৈর্যোগে দ্বিতীর। সাদ বিষয়াথে হধিনাপি চ* ॥ “ঈশ্বরেহনীহ্বরে চারি 

রধিকাথথ উপ: ম্বভঃ। আভ্যাং যোগে সপ্তমী স্তাদ্ যথা ময্যধি মাধবঃ1” “যত কর্তৃও 

ক্রিয়য়। ব্যাপাং তৎ কর্ পরিকীর্তিতম্”। “ছুহ্যাচিরুধিপ্রছিক্রবো। বহিজিগ্রাহিচিদ্ডি- 

নীহাঞ;। কুষিডিক্ষতিশালিমন্থয়ঃ। কবিনাখ্যায়িষত দ্বিকম্রকা£* ॥  “ছুহিযাচিরুধি- 

প্রচ্ছিত্রনীশীসিচিঞথ কান্। জিগ্রাহিদগ্ডিমস্থাথ ন্ ধাতৃনাহৃদ্থিকর্্মকান্প ॥ “গ্ৌণং কন্দ্া- 

তিধেয়ং স্তাৎ তুয়িষ্ঠানাং দ্বিকন্্ণাম। হাঞ্নীবহিকৃষাং মুখাং গ্রতাদেরিনি কর যং”॥ 

“ছুহিযাচিরুধিপ্রছিভিক্ষিচিঞ্চো, ক্রবিশাসিজিদ্ডিবৃমশ্থিবদঃ | ইতি চোতয়কর্মা ুহাদি 

বিছুঃ, কৃষিশীবহিহপ্রভৃতীতি পরম্ ॥” “'ছুহিযাচিক্ধি প্রছিভিক্ষিচিঞ্ে?, ক্রবিশা সিজি- 

দণ্ডিবৃমন্িবদঃ। হরতিনযতিশ্চ হুহাদিগ্রণঃ, প্রবদস্ত্যপরে তু ষথাবগমম্ ॥” “যাঁচঞাথ 

দুহ-চি-প্রচ্ছ-রুধ,-বর-শা-জি-নী-বহঃ। হৃ-দণ্ডি-গ্রহ-কৃষ-মন্থ-মুষ -পচণন্ত ধবে| দ্বিঢাঃ ॥* 

“কালভাৰাধবগন্তব্দেশাঃ কর্মাপ্যকশ্দর্ণাম্। উপান্ৃধ্যাঙ্পুর্র্বকন্ত বসতের্বাভিনেবিশঃ* ॥ 

“জধে১ পরেষাং শীড্ন্থাসামাধারঃ ক্র গীয়তে” ॥ “নিবৃত্যর্থে বা বসতেগ্র্ণন্ে উপ- 

বসত্যসৌ*।  “গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসিভিশব্দীথনামকর্পাকণাঁঞচ। ইন্তকৃতে ষঃ কর্তা স 

ইনি সতি কন্মসংজ্ঞকঃ স্তাৎ।” “হকৃঞ্জোর্বা কর্ণশিরোহহারয়ত্য্জুনং হরি£”। 

“নিবহাদিখাদীনাং ন ভবতি ভক্ষেরহিংসায়াম্” | “'ক্রন্দিশব্দায়তিহ্বাঞ্চ শব্বার়গ্নতি বীণয়।”। 
“অন্যতরহ্যাং জ্েরং দৃশভিবদোরাত্মনেপদিনেোঃ। যথ! দর্শয়তে হরিং হরিপরিচারকে | 

লোঁকান্ লোকৈর্ৰ। 4 প্রয়োগ-রত্ব-সাল।। 



কারক--বন্ম। ৬৩. 

ঝুজ্রী, জন্ব ঘিব্রনি! দর্থ দ্বিনীনি, লহ হহানি, বুনন, 
্রন্বল্ ্সাহীছলি, মাব্ৰা ছ্থিলন্লি, জা লিলন্নি। 

1০8 । ক্মঘিষীভ্ঝ্ঞাঘা জন্ম (দা হ1518) 
হলামনিজ্হয্হ্য জঙ্মন্লা হ্যাল্। 

অধি-পুর্ববক শী, স্থা ও আস্ ধাতুর অধিকরণ-কারক কর্ম্ম-সংজ্ঞা 

প্রাপ্ত হয়। যথা জ্যালঘিজ্ন, বছ্েলঘি নিম্তলি, ন্বাল- 

লচ্মান্ব। (ক) 

2০% | তদান্নভ্ৰাভ্ নকল: (দা 8818০) 

“ভনাহিদ্ুসত্স অঘনহাঘাহ: জন্ম আল্৮__বি, জী। 
উপ, অন্ু, অধি ও আঙ. পূর্বক বস্ধাতুর অধিকরণ-কারক 

কন্ম-সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয় । যথা, ন্বালঘুদনঘলি (১৪), ব্তক্ললু- 

ব্রলি, লবাবলঘিত্নি, ব্বহীহাজসলানবনি । (খ) 

1০£। আঅলিলিনিষত্ব ( দা 1818৩) 

ক্সিলি-লি-হুক্মনন্যঘালঘুতত্ৰ নিহ্মণহাঘাহ: জন্য কান 
_ব্বিস্বান্নজীন্তুহী। 

(ক) “রথমধিশিহ্যে”-- রঘু ৫২৮; “পাতালমধিতিষ্ঠতি”-_- রঘু ১৮*। দঅধ্যান্ত 

সর্ধবর্ত,স্বখামযোধ্যাম্”-_ভাত ১৫ 

(১৪) “অভুক্ত ন" (বা ১*৮৭)। উপবান-অথে হয় না। বথ!-_লরীর্ 

সদববলি। 

(খ) “বালযাং পরামিব দশাং মদনোহধ্যুবাস"- রঘু ৫1৬২ +«বলৈরধুাষিতান্তস্তষ্-_ 
রঘু ৪1৪৩; “সহাসনং গ্োত্রভিদাধ্যবাৎসী*-.ভটরি ১৩7 *শুন্তমন্থবস বনম্*_-ভটি 8৭৫ 



৬৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

অভি ও নি এই মিলিত উপসর্গ-ছঘয়ের 'পরাস্থিত বিশংধাতুর 

অধিকরণ-কারক কর্ম্ম-সংজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। যথা, ঘন্মাললিলি- 

ন্রিগ্ল (ক)। 

1০9। জল ীসদন্তনঘা: জন্ম (দা 
1181 ২০2) 

তনন্ধ-দুতমী: ন্তু্থী: ঘল্মহাল জদ্মবর্্স ব্আান্। 
উপসর্গ-পুর্বক ক্রুধ, ও দ্রুহ, ধাতুর সন্প্রদান-কারক কর্মম-সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়। যথা” ম্যত্মমলিল্গু্ঘলি, হান্গুললিলুক্সনি (খ)। 

1০2 | নিত্লাসা তিমি: জ্বল । (গ) 
হিন্র-মালী: জহ্হা জন্মঘন্স' হ্মান্তা। 

সপ পিপিপি পাপী ০ পাশাপাশি পপ পিপাপিপাসি পশপপপি। পদ পপি ০৮ টা ও সপ | পাশ পিসপীস্পিসীশী শি পাশে সপপপ সা শা 

(ক) বিগ্ভানাগর মহাশয় এস্থলে বিকল্প কম্ম-নংজ্ঞার বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু 

পাণিশি, সংক্ষিপ্তণার ও মুগ্ধবোধের মতে নিহ্য হয়। এজন্য আমরা অবিকল 

পাণিনির সুত্রই দিলাম। ভট্োজিদীক্ষিত ও গোয়ীচন্্র উভয়েই নিত্য বিধানেরই সমর্থন 

করিয়াছেন বটে, কিন্ত কোন কোন স্থলে ব্যাওচার দৃষ্ট হয়, তাহীও শ্বীকার করিযাছেন। 

ঘথা--কল্যাণেইভিনিবেশঃ, পাপে অভিনিবেশ:, যল্সন্ বশ্মিন্নভিনিবিশতে, কচিদপঝ।দ- 

বিষয়েহপুযুৎনর্গোহভিনিবিশতে ইত্যাদি। প্রয়োগ্ররত্রমালা-মতে বিকল্পে হয় (€ বি, ৬২৪ 

ছত্রে)। এই জন্যই বোধ হয়, বিদ্যাপাগর মহাশখ বিকল্ের বিধান করিয়াছিলেন। কিন্ত 

আমব। পাঁণিনি, সংক্ষিপ্তসার ও মুদ্ধবোধের মুল-হুত্রোক্ত মত অবলম্বন করাই 
যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলাম । 

(খ) উত্তরচরিতের যষ্ঠাঙ্কে লবের উক্তিতে ভবভূতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিয়াছেন । যখা-_“ময়া পুনরেভ্য এব অভিদ্র্ধমন্দেন”। “সংুধ্যসি মৃযা কিন্ত দিদৃক্ষং 
মাং মৃগ্েক্ষণেশ_ ভট্ট ৮৭৬ ১ পক্ধ্যন্তং ন পরতিক্রধ্যে_মন্ু; “কিধিদপ্যপরা ধ্য্তং 

'যোহভিত্রুধ্যাভিত্রহাতি। ন কিং স নিজপাপানাং ক্ষমাং যাচত ঈশ্বরম্প। 
(গ) “দিবঃকর্ধ ৮*--( পা! ১৪1৪৬ ) 
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দিব্ধাতুর করণ-কারুক বিকল্পে কন্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । যথা, 
ক্সন্বান্ হীন্সনি, ক্সহীন্সিনি | (ক) 

টি ২১ 

1০৫. | ই জন্মান্ধী হৃষ্কা্; | (খ) 
ততস্বা্তী মাননী ন্রিজন্দীজা:। 

ছুহ যাঁচ (১৫), চি, প্রচ্ছত নী, মন্থ, প্রভৃতি (গ) কতকগুলি 

ধাতুর ছুই কর্ম থাকে ; একের নাম প্রধান বা মুখ্য, অপরের নাম 

অপ্রধান বা গৌণ । ক্রিয়ার সহিত প্রধান-ভাবে যাহার অন্বয় 
হয়, তাহাকে প্রধান কন্ম, এবং অপ্রধান-ভাবে যাহার অন্বয় 

হয়, তাহাঁকে অপ্রধান কন্ম বলে । যথা,লীদী বাঁ কৃত ভীন্তি, 

কৃৰিভী হালাল জন আন্বন (ঘ), লাবাজ্জাহী লন্্ দর্ম ভ্িনীলি, 
(ক) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে করণ-পক্ষেও দিৰ.ধাতুকে সকশ্মনকই মনে করিতে 

হইবে । অতএব অক্ষা দীব্যন্তে, অক্ষৈরেরবিয়তে ছাঁত্রেণ গুরুঃ, অক্ষাণাং দেবক?, অক্ষাণাং 
দেবিত। ইত্যাদি প্রযোগ হইবে, কিন্ত অক্ষৈরের্বিয়তে ছাত্রং গুরুঃ, অক্ষৈরবকঃ, অক্ষৈর্দে- 

বিত1 ইত্য।দি প্রয়োগ হইবে ন।। সংক্ষিপুসার-মতে অক্ষৈর্দ্বকঃ হয় । এস্কলে বিকল্লে ৬ঠী। 

(খ) “অকধিতঞচ”--(পা ১৪1১) 

(১৫) যাচঞার্থ ধাতু,_নাথ, ভিক্ষ, যাঁচ, অর্থ, মৃগি, বৃ প্রভৃতি । 

(গ) “'দুহাচ দণ্ড ক্ুধিপ্রচ্ছিচিব্রশান্থজিমন্থ,মুষাম্। কর্শযুক স্তাদকথিতং তথা 

স্যান্নীহকৃষ বহীম্ ॥” “য।চ্ঞ।ছুহ-চি-প্রচ্ছ-রুধত্র-শ!স-জি-নী-বহঃ| হ-দশি-গ্রহ-কৃষ.- 

মন্থ-মুষ-পচীগ্যা ধবে। ছিটা: ।-_সুগ্ধবোধ 

(ঘ) ভিক্ষতে ভিক্ষা ধার্ম্িকমূ, দেবদত্তং ধনং প্রার্থয়তে, শঙ্করং বরং স্গয়তে, নৃপং 

কম্বলং নাঁথতি, দেবান্ বরং বৃণীতে ইত্যাদি যাচ্ঞার্থ ধাতুর উদাহরণ । যুধিঠিরং রাজ্যং 

জয়তি--রাজযাগ্রহণেন পরাভবতীত্যর্থঃ [ গা ব্রজং রুণদ্ধি-_গাং প্রবেশয়ন্ ব্রজমা বৃণো- 
তীত্যথ% | হুরতি ধান্যমাগারমূ। শাস্তি ধর্শং শিষ্যমূ। ধর্মমাচট্টে ব্রুতে, বক্তি, ভাষতে, 

গদতি, অভিধত্তে শিষ্যম্। দণ্ডর়তি ধনং কুটুম্বিনম্। কর্ষতি শাখাং ভবনম্ ॥ বহতি 
৫ ন্ট 



৬৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

মিজী হাক ঘন্মী ঘজ্জ্ধনি, দিলা ত্বর্ন হত লঘনি, হা জক্- 

ঘিলন্র্ন ললন্য: । এ স্থলে ছুগ্ধ, ধন. পুষ্প, ধর্ম, পুত্র, অমৃত 

প্রধান কন্ম ; এবং গো, রাজা, বৃক্ষ, গুরু, গৃহ, জলধি অপ্রধান 

কর্ম । এই অপ্রধান কন্মকেই অকথিত ও অবিবক্ষিত কন্ম 

বলে; অর্থাৎ উভয় কন্মের মধ্যে যাহাতে কারকান্তর-প্রবৃত্তির 

সম্ভাবনা থাকে, অথচ বক্তার ইচ্ছাবিরহ-বশতঃ সেই সকল 

কারক প্রবৃন্ত না হইয়। কন্ম-কারক প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই অক- 

থিত, অবিবক্ষিত ও অপ্রধান কম্ম বলে। পুর্বোক্তি উদাহরণ- 
সমূহে গে! প্রভৃতির কন্ম-সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু বিবঙ্ষা 

থাকিলে শী্ৃব্থ হীন্ি, বানী ঘন ঘান্বন, ভ্রন্বান্ হচ্ম 
স্বিলীনি, হযবীপরন্ধ' দন্ছলি, ঘৃন্জ' বকে লঘলি, জন্বরহন্যন 

লন, এই দ্ূপে যথাসম্ভব অপাদানাদি কারক প্রবৃত্ত 
হইতে পারে । 

18০ | জন্মাব্ি আাভ্ঘ দলা । 
“দ্রতীবী জব্মনাব্সহ্ৰ জব্মন্যি দলা লনল্” | 

কন্মবাচ্-প্রয়োগে কন্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। 

বথা,-ন্রালী কমন, ল্ন্হী ভগ্ন, ভ্ন্ব স্সাক্ল্মন। আন 

_হমিতৃ্কান। পলাশী প৯০০ শু শাপলা 
সপ শা 

ভারং শ্রীমম্। হরতি তারং গ্রামম্ | দধি নবনীতং মথুতি। দেবদত্বং শতং মুষ্ধাতি। 
তগুলানোদনং পচতি। “ভাম্বস্তি রতানি মহৌবধীন্চ পৃথপদিষ্টাংদুদুহু্ধরিত্রীম্*-_কুমী ১২? 
'অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ পিতরম্*-_কুমা ৫1৬ $ "মুনিস্তং কুশলং প্রচ্ছ*_-রধু ১1৫৮; 
“উচ্চিক্যিরে পুষ্পফলং বনানি*-_ভটি ৩৩৮ 
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8811 যাই: সম্ধান। 

লকষ্মনান্য-সতীবী লী-দ-জম্-ন্বা দঘান জন্ীন্যি দঘলা 
হ্যান্। 

কন্মবাচ্য-প্রয়োগে নী প্রভৃতি (১৬) ধাতুর প্রধান কর্মে 
প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,__শীন্মার্ম লীঘন, ভিন, জ্বল, 

ভঙ্গ লা। 

2£৭। ভৃষ্কাত্বদঘান | (ক) 

আন্মানান্য-মীনী তস্কাহীলাল্ কপাল জন্মাবা দত্ঘলা তআান্ | 
স্পিাপপিলাপাপিপপীশপ শা শপিপিপিপাশী শট শা স্ট শন স্পেল এ রে পপ াটাশীীপিপীদ পাপা পিপিপি পি ৩ সা 

ঁ ১৬) নী, হ, কৃষ, বহ৬-এই চারি ধাতুই প্রায় একার্থবোধক। 

(ক) “থৌণে কন্মণি দুহাদে প্রধানে নী-হ-কৃষ্বহাম্। বুদ্ধি-ভক্ষার্থয়ো।; শবদ- 

কর্মকাণাং নিজেচ্ছয়।। প্রযোজ্যকর্মণান্তেষাং গান্তানাং লাদয়ে। মতাঃ:*--সি, কৌ। 

জ্বানার্ঘক, ভক্ষণার্থক এবং শব্দ-ক্মবক ধাতু ণিজজ্ত হইলে কর্মবাচে প্রধন অথবা 

অপ্রধান, যে কোন কর্মেই প্রথম! হইতে পারে। যথা--বোধ্যতে মাণবকং ধশ্মঃ মাণবকে 

ধর্দঘমিতি বা। মাত্র! পুন্রঃ অন্নং ভোঙাতে, পুত্র" অন্নং বা। গুরুণা শিষ্যে। বেদমধ্যাপ্যতে। 

শিষ্যং বেদোবা। তত্ভিন্ন ণিজন্ত ধাতুর প্রযোজ্য কর্মে প্রথমা হয়। যথা-_দেবদত্তো গ্রামং 

গম্যতে। অকন্মক ধাতুর কালাদি কর্ম বিদ্যমান থাকিলে কর অথবা ভাববাচ্যেও 

প্রয়োগ হয়। কন্মবচ্ে এ কন্দে ১ম বিভক্তি হয়। য্থ!-মাসো মামং বা আস্ততে দেব- 

দতেন। এ নকল ধাতু ণিজস্ত হইলে বর্শনবাচ্যে উহার প্রযোজ্য কর্শেই ১মা হয়। 
বখা-__মাসমাস্ততে মাণবকঃ। মুগ্ধবোধ মতে অকন্দুক ও গত্যর্থক ধাতু শিজস্ত হইলে 

কর্মবাচ্যে মুখ্যকর্ম্মে ১মা হয়। শবার্থ, ভক্ষপার্থ, জ্ঞানার্থ ধাতু, গ্রহ, কৃষ, শ্রু এবং 

কু ধাতু ণিজন্ত হইলে কর্্মবাচো মুখ্য অথব! গৌণ, যে কোন কর্মে ১ম! হইতে পারে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, সিদ্ধাপ্থকোমুদী ও মুদ্ধবোধে কেবল গ্রহও কৃষ, শ্রু ও কৃ এই 
চারিটী ধাতু লইয়াই মতের অনৈক্য হইতেছে। “পর্বতরৈব ঞ্যন্তানাং প্রখে.জ্যকৈধ উক্তং 
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কর্মমবাচ্য-প্রয়োগে ছুহ. প্রভৃতি (১৭ )(ধাতুর অপ্রধান কর্মে 
প্রথম! বিভক্তি হয়। যথা, ব্ীতুন্্র তৃষ্কান, হালা অল আান্মন, 
১ ৪ শে ৩ ৩৭ ৩১ ৬ 

শ্রী; মল হব্তন, ব্হনক্' ক্র, ভ্্থ: ঘৃল্মা ভীঘন, 
জ্িজ্সী অন্মলল্জ্িহ্ছন, অভ্পিহল্ঞন ল্য | 

কর্তা । (খ) 

112 | নিম্বাজজ্সাহ্জধ: জলাঁ। 
অন্য দত্রনল ন্দিঘা ঘক্দত্ান ব জন্নবন্ম: আল্ 

যাহার প্রযত্রে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ত-কারক বলে । যথা, 

ভবভীতি পাণিনি-সব্ববর্শ-ক্রমদীশ্বরা১"- দুর্গাদাস। “প্রধান কর্সপ্যাখ্যেয়ে লাদীনাহু- 
দ্বিকর্মণীমূ। অপ্রধানে ছুাদ।নাং গ্যন্তে কর্তৃশ্চ কর্ম্মণঃ॥”-ভাষ্য। কর্মবাচ্যে দ্বিকর্মক 

ধাতুর প্রধান কর্মে এবং ছুহাদির অপ্রধান কর্মে ১ম হয়। যে ধাতুর অণিক্জস্ত-কালের কর্তা 

ণিজন্ত কালে কর্ম হয়! যায়, কন্মবাচ্যে দেই কর্মেই ১ম হয়, ইহাই ভাষ্যকারের মত। 

“মনীধিতংছোৌরপি যেন ছুপ্ধা”-_রঘু ৫ ; “যাচিত! তেন তন্বী মালাং বিদ্যাধরাইঙ্গন” 

-বিষ্ণ ১ “উচ্চিক্যিরে পুষ্পফলং বনানি”--ভটরি ৩৩৮; “দেবাহইরৈরমৃতমন্থুনি ধিমমন্ত্_- 

ভাঁব ৫৩5 ? “গিরিশেন কাঁকীগুণস্থানমস্কমারোপিতং--কুম1 ১৩৭; “অধ্যাপিতস্তেশন- 

সাহপি নীতিম্”-কুমা ৩৬; “পাওব! ধৃতরাষ্ট্রেণ প্রেষিতা বারণাবতম্”--মহ ; “অমুনা 

জগৎ আজ্ঞাং কারিতং--কুমা ৪২৯ । বোৌপদেব-মতে “অমুনা জগ্নৎ আজ্ঞা! কারিতা” 
-এরূপও হইতে পারে। / 

(১৭) ছুহও ষাচ, পচ, দও, রুধ, প্রচ্ছও চি, ব্রু, (কথনার্থ-_-কখ., বচ,, বদ্, শন্স্,. 
ভাঁষ, গদ্, অ+ চক্ষ, অভি +ধা, প্রভৃতি ), শাস্, জি, মন্থ্, মু । 

(খ) প্রথম'বিভক্তি-কার্িক1-_-“লিঙ্গার্৫েংভিহিতে সন্বৌধনে চ প্রথম! মতা* ॥ গ্যস্তে 
চারণমাত্রেণ কর্মানর্থানপেক্ষয়। ৷ যোহর্থঃ প্রতীয়মানঃ স্তাৎ স লিঙ্ার্থ ইতি স্মৃত:।৮ 
“যো ভবান্ ধরণীং ধত্তে যন্তং দেবৈঃ প্রণমাসে। তেন ত্য! ,দয়াসিম্বো' পরিপাল্যামে 
বয়্।” এক্রিয়াসিদ্ধো স্বতস্ত্রো যঃ স কর্তা গাতু বো হরি: | বিশ্বানি যেন স্জ্যন্তে 
তেনাপি মনুজায়িতম্ 1” “উপচারাদসিশ্ছিস্তে ভিক্ষ! বাসয়তে দ্বিজম্।" "কর্তৃপ্রযোজকো 
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মি: লগীভনি, বীর আক্ছা্ন, সী বজীনি, নীদী তন 
হীন্নি, মাল্বান্াহ: ঘঙ্গ ভ্বিলীনি, লালৰী ভ্রন্ছলাবীত্বানি, 
বাসা দলা; দাঝনলি। 

8২81 মমীজন্ধস্্। (ক) 
বীনা ক্ষিআাঘাঁ দলন্নঅনি ভী$ঘি জন্নৃবক্:; ব্আালু। 

যে প্রযোজক অর্থাৎ অন্যকে ক্রিরায় প্রবত্তিত করে, তাহাকেও 
কর্ত-কারক বলে। 

1841 ন্লীমা দমীলা | (খ) 
মমীজ্ম জন্লীৰি ভুলীমা ব্যান্। 

ক্রিয়ার অণিজন্ত অবস্থায় যে কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় তাহাকে 

প্রযোজ্য বলে। প্রযোজ্য কর্তীয় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,__ 

ইনহুন্ন স্সীভুল দন্বলি, ঘক্সত্ন্লী ইন্রহ্ন্নন ক্সীহুল নান্বম্বনি। 
এস্থলে দেবদত্ত পচন-্রিয়ার অণিজস্ত অবস্থায় কর্ত। ছিল, কিন্তু 

নিজন্ত অবস্থায় তাহার প্রযোজ্য সংজ্ঞা ও তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি 

হইল ; এবং যজ্জদত্ত দেবদত্তকে পচনব-ক্রিয়ায় প্রবপ্তিত করিতেছে, 

এজন্য সে প্রযোজক, এবং তাহার কর্ত-সংজ্ঞ। ও তাহাতে প্রথম৷ 

বিভক্তি হইল। এইরূপ রাজা ভৃত্যেন শত্রং ঘাতয়তি, গৃহী 

গোপেন গাং রক্ষয়তি ইত্যাদি । 
হেতুঃ কর্তা চেতুপদিশ্যতে। গুরুণাধ্যাপ/তে শিব্যে। জীবযত্যচ্যুতো জগৎ 1” এবামুভয়- 
প্রাপ্ত পরকারকমেব মন্তব্যম্॥ স্থাল্যাং তুঙুক্তে ধনুষা বিধাতি বাঁণে৷ রিপৃনিতিবৎ।” 
স্প্প্রয়েগ রত-মালা। 

(ক) “ততগ্রযোজকে। হেতুষ্চ”--( প। ১৪1৫৪) 

€খ) “কর্তুকরণয়োত্ তীয়া*_-( পা ২৩1১৮) 



৭০ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

£8€ | বাতঘালা জন্মন্সা দযীজ্ঘহ্ম | (কট 

বন্ম্র-ানুলাঁ দমীবী সমীজ্যন্দী: জন্বর্থন্লা ব্ান্। 
গমনার্থ ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তার কন্মসংজ্ঞা হয় । যথা,- 

ইন্বভুন্লী বে মক্ছলি, অন্ত্হ্লী হলভ্ব্ন বত্ে বলম্বলি। 
এইরূপ যাপয়তি, প্রস্থাপয়তি, আটয়তি ইত্যাদি । (খ) 

11৩ । ক্লালাহলাঘানাজ্ । 

ন্নানাঘাঁনান্ ্সগ্বলাগালাত্ব ানুনাঁ দতীবী দমীতঅন্ধন্: 
জন্মর্ধন্না হ্যান্। 

(ক) “গতিবুদ্ধিপ্রতাবনানার্থশবকর্শা কর্মৃকীণীমণিকর্ত। স ণৌ”--(পা ১1৪৫২) 

“শত্রনগময়ত স্বর্গং বেদার্ঘং স্বানবেদয়ৎ। আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপংদ বিধিম্। 

আসয়ৎ সপিলে পৃথ্ণীং যঃ স মে শ্রীহরিগতিঃ1”- দিদ্ধাস্তকৌমুদী। 

(খ) প্রীরামতর্কবাগীশের মতে প্রবেণ, আবোহণ, হরণ ও শ্রাপণ--ইঠীরাঁও গতার্থ। 

অতএব “প্র!বেশয়ম্মন্দিরমধামেনম্”; “তামস্কমারোপ্য তাং প্রতন্থ্ে” ; “প্রিয় মুদন্বন্তম তাতর 

দ্ধরিং" ; “নু মাং প্রাঁপয় পত়ারস্তি বম”, “রাবণ: গময় শ্ীতিম্” $" ধৃহনবা তপমুৎ্সুকতামহে। 

ন কমলং কমলল্তয়বগুপি” ; “অস্ত্রবেদব্দিয়ং মরুত্ৃত। শৈলবাসমন্ুনীয় লম্তিতঃ* ইত্যাদি 

স্থলে অণিজন্ত-কালের কর্ত। ণিঙস্ত-ক।লে কর্ম হইয়াছে, বিছ্যানিবাগেরও এই মঙ। তন্মতে 

“নিতং সিতিম্ন। সুতরাং মুনের্বপুবিসারিভিঃ দৌধামবাথ ল্তয়ন্””এই মাঘ-প্রয়েগে উক্ত 

নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেই জঙ্ত “দিতিম্ন" পদে ২য় হয় নাই। সংক্ষিপ্তনার-মতে 

প্রপণার্থের প্রাধান্থ হইলে কর্মসংজ্ঞ! হয় না, গত্যর্ধের প্রাধান্য হইলেই কর্মানংজ্ঞ। হয় । 

নন্থু মাং প্রাপয় পত্যুরস্তিকম্”__এস্লে প্রাপণার্থ অপেক্ষা গরত্যর্থেরই প্রাধান্ত। প্রাপয়-, 
প্রাপ্ত,ং গরময় ইত্যর্থঃ। মঘ প্রয়োগে প্র।পণার্থেরই প্রাধান্য হওয়ায় কর্দ্রসংজ্ঞ! হটুল ন1। 

“গমনান্তর্ভাবে প্রাপণে ন ভবতি”--প্রর-মা। বোপদেব-মতে গত্যর্ক হইলেও অয়- 
ধাতুর হয় না।£ বথা--কগয়ো রক্ষাংদি আয়স্ত, রাম: কপিভিঃ রক্ষাংদি আয়য়ং__ 
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জ্তানার্থ ও অশনার্থ (১৮) ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তার 
কর্মসংজ্ঞা হয়। যথা, জ্ঞানার্থ_ঘিজ্দী ঘন্দঈ ভুঙ্ঞন, হুষং 
মিন ঘল্মী নীঘঘনি; এইরপ জ্ঞাপয়তি, বেদয়তি ইত্যাদি 
(ক)। ভোজনার্থ_নৃজী$ললস্মানি, লানা দুজলল্পন্ ক্সামনি। 
এইরূপ ভোজয়তি, অভ্যবহারয়তি, প্রত্যবসায়য়তি, পাঁয়য়তি 

ইত্যাদি । (খ) 

প্রাপিতবান্ ইত্যথ%। নী ও বহ্ ধাতুর হয় না। যথা--নায়য়তি বাহয়তি বা ভারং 

ভূত্যেন। বহ. ধাতুর নিয়ন্ত। কর্তী হইলে হয়। তত্ববোধিনী-মতে নিয়ন্তাস পশুপ্রেরক; 

গোয়ীচন্ত্র-মতে নিধন্তা  অস্কট-চেতন গবাদির নিরন্তর অধিষ্ঠাত।। যথা--বাহয়তি রথং 

বাহান্ সুতঃ5 বাঁহযতি ধান্তং বলীবর্দান্ কৃষকঃ ৷ গোয়ীচন্দ্রমতে ধারণার্থক ব্হ ধাতুর 

হয় না। যথা-বাহয়তি হারং দয়িতয়া। 
(১৮) অদ্, খাদ্, ভক্ষ, ভিন্ন। 
(ক) দর্শন, শ্রবণ, ম্পর্শন, স্বাণ, আম্মা দন, শ্মরণ প্রভৃতিও জ্ঞানার্থের অন্তর্গত। দর্শয়তি 

বপং প্রিয়াম্, শ্রাবয়তি ছাত্রং শ্লোকম্, গ্রাপয়তি জায়াং পুষ্পম্, স্পর্শয়তি গাত্রং কামিনীম্, 

স্মারয়তি মিত্রং পূর্ববক্থাম্ ইত্যাদি। ইহা গ্োয়ীচন্্র, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও ছুর্গাদাসের 

মত | কিন্তু দিদ্ধান্তকৌ মুদী-মতে এস্বলে জ্ঞ।ন-নামাস্তার্থেরই গ্রহণ হইয়াছে, তগ্িশেষার্থের 

গ্রহণ হয় নাই, এই হেতু স্মরতি, জিন্ত্রতি প্রভৃতির হইবে না। আতএব তন্মন্যে ক্মারয়তি, 

স্বাপয়তি দেবদত্তেন, এইবপ প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ভাষাকার স্বয়ং প্রবোগ করিয়াছেন-.. 

“ন্মারয়ত্যেনং বনগুলঃ”। এস্লে প্রযোস্য কর্তীর কর্মসংজ্ঞ। হইয়।ছে। দৃশ-ধাতুর দর্শন 

ভিন্ন অথ বুঝাইলেও হয়। যথা-_শ্রিয়্ং গ্রীতিং দর্শ্তি-__প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। 

(থ) ভোজনার্ঘ হইলেও অদ্, খাদ্ ও ভক্ষ, ধাতুর হয় না। যথা-_“আদয়তি দধানি 

পাস্থৈগৃহী”, থাদয়তি কদলীশতং ত্রাঙ্মণেন ধন”, “ভক্ষ্তি চৌরং শ্বানং রাজা” | ভঙক্ষ, 

ধাতুর হিংসা ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে হয় ন। যথা_-“ভক্ষয়তি ভক্তং বিপ্রেণ ধার্দিকঃ।৮ 

“তক্ষর্ীতি বলীবর্দান্ শত্যম্”__নি, কৌ। তত্ববোধিনী-মতে ন্গেত্রস্থ শস্য-ভক্ষণে শস্যের 

হিংসা করা হয়, কারণ সেই অবস্থায় ইহা চেতন। ভুজ-্ধাতুর উপতোগ-অর্থ 

বুঝাইলেও হয়। যথ'-গ্রীতোইহং ভোজরিষ্যামি ভবতীং ভুবনত্রয়ম্স-ডটি। 

পপ 



৭২ ব্যাকরণ-কোৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

1121 ম্বচ্হনজন্মীজাবালন্বব্মন্জান্থাজ্ত্ । 

আজ্হজঙ্মাজাব্যানজন্মীজাধ্যাত্্ সানুলাঁ সমীনী দতরীভ্যনন্ন: 
জন্টঘন্মা হ্যাল্। ্ 
শব্দ-কন্মক (১৯) ও অকন্মক (২০) ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য 

কর্তার কর্মসংজ্ঞা হয় । যথা, শব্বকর্্নক- জ্িহ্সী লহুলঘ্রীন, 

হুক: মিন নহৃলধ্বানআনি। এইরূপ পাঠয়তি, বাঁচয়তি। 

জল্পয়তি, ব্যাহারয়তি, সংলাপয়তি, সংভাবয়তি, বিরাণয়তি 
ইত্যাদি । অকর্মাক-_ম্িচ্ত: হণ, লালা হি সানি । 

সামনি বন্ালাঘল নমক্জ: ব্রানঘলি আবাহলি সিহ্ব 
লানা, ব্আদমলি অলল্, লাম্যসনি মানল্ জবসাছি। (ক) 

(১৯) শব্দাতক বিষয়, পদ, বাক্য, গ্রস্থ, উপদেশ, তিরস্কার, প্রশংস৷ প্রভৃতি । 

(২*) হের, ক্রন্দ, শব্দায় ভিন্ন । যথা-_“হ্বায়ঃতি অর্ভকেণ দ্বিজং পিতা, ক্রন্দয়তি 

বালেন গরু? শব্দায়ঞতি বীণয়া”--প্র-র-ম1। 

(ক) যে সকল ধাতু শ্বভাবতঃ অকর্মাক, কিন্তু কোন বিশেষ নিয়মানুলারে 

সকর্পক-রূপে ব্যবস্ৃত হইতেছে, তাহাদিগকেও এই হৃত্র-প্রযোগ-কালে অকর্মাক বলিয়। 

মনে করিতে হইবে । বৈয়াকরণেরা ক্রিয়ার বিশেষণকে কর্্-কারক বলিয়াছেন, কিন্তু 

সেই জন্ত এ ক্রিয়াকে যে মকর্মাক মনে করিতে হইবে, তাহ। নহে। অতএব"সৃছু শায়য়তি 

সতম্”-_এস্লে অকন্নক হওয়ায় প্রযোজ্য কর্তার কর্দমনংজ্ঞ| হইল। "পতির্মানমধিশেতে” 
-_এস্কলে “মাসম্* এই কন্ম থাকা সত্তেও 'অধিশেতে' এই ক্রিয়া্টীকে অকর্মকই মনে 

করিতে হইবে । অতএব “মাসমধিশায়য়তি পতিম্*-_-এইরূপ হইবে | “ন আসনমধ্যান্তে” 
-_-এখীনে 'আসনম্, এই কর্দপদ থাকা সত্ত্বেও 'অধ্যান্তে' এই ক্রিয়াপদটী অকর্মাক। 
অতএব “তম্ আসনমধ্যানয়তি”_-এইরূপ হুইল। *ত্রিবর্গপারীণমসৌ। ভবস্তমধ্যাসয়- 
নানমেকমিক্:"4-ভট্ি । মৈত্রশ্চৈত্রং সংকুধ্যতি-বিপ্রো মৈত্রং চৈত্রং সংক্রোধয়তি 



কারক--বর্তা। ৭৩ 

8.1 নিধামা স্কন্সী: | (ক) 
স্ুস্-জরলী: দঘীবী সযাভ্যনন্থু: জন্ম হ্যান্বা। 

হৃঞ. ও কৃঞ. ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তার বিকল্পে 

কর্মসংজ্ঞা হয়। যথা” স্যব্সী মাহ ক্বহনি, সবুলৃন্য স্বন্বীন 
না লাই বানি; জ্ন্মন্জাহী ঘণ জহীলি, অন্সহ্ন্ন; জন্ম 

জাৰ জন্মন্সাইত্য না আত জাব্যনলি। (খ) 

ইত্যাদি। কিন্তু দিব-ধাতুর করণ-কাঁরক যে পক্ষে কর্মমসংজ্ঞা প্রাপ্ত না হইবে (১০৮ সুত্র), 

সে পক্ষেও ইহাকে সকর্মনক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে । অতএব “হরঃ অক্ৈরীঁব্যতি”-_ 

হরিং হরেণ অক্ষৈর্দেবয়তে। এসলে প্রযোজ্য কর্তার কর্মনংজ্ঞ। হইল ন]। 

(ক) “হাক্রোরন্যতরস্যাম্” € পা ১৪1৫৩) 

খে) বোপদে ব-মতে গ্রহ ধাতুরও প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞ! হয়। যথা-__শিষ্যঃ অস্ত্র 

গৃহ!তি--গুরু; শিষ্যম্ অস্তং গ্রাহয়তি। পাণিনি ও সংক্ষিপ্ত মারের মতে এরূপ হয় ন। কিন্ত 

এইরূপ অনেক শিঞ্ন-প্রয়োগ দেখিতে পাওয়! যায়। বথা--“অজিগ্রহং তং জনকো 

ধনুস্তৎ"--ভ্টি। “ অযাচিতারং নহি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশ।ক”্--কুমার | 
“ভরতত্তত্র গন্ধববান্ যুধি নিক্সিত্য কেবলম্। আতোছাং গ্রাহয়ামান লমত্যাজয়দাযুধম্ ।*-- 

রঘু ১৫।৮৮--ইত্যাদি প্রপোগে গ্রহ ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার কর্তনংজ্ঞ। হইয়াছে। এই 

হেতুই বোপদেব মুগ্ধবোধ-ুত্রে গ্রহ-ধাতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। পুব্বোক্ত রঘুবংশ-গ্লে!কের 

টীকায় মল্লিনাথ বলিয্লাছেন--“গ্রহি-ত্যজ্যো ্যন্তয়োদ্ধি কর্কতবং নিত্যমিতান্ুসন্ধেয়মূ" | 

অর্থাৎ গ্রহ, ও ত্যজ ধাতু গিজন্ত হইলে নিত্য দ্বিকর্্মক হয়। পাপিনি-বিরুদ্ধ হইলেও 
মল্লিনীথকে ইহ ত্বীকার করিতে হইয়াছে । সংক্ষিপ্তসারে উক্ত হইয়াছে-_-“ইত্যসাধু 

রিত্যনুস্যাস-বাভটো” ( ১৯ স্মত্র)। অর্থাৎ অনুন্যাস ও বাঁভটের মতে পূর্বোক্ত প্রয়োগ- 
গুলি অসাধু। ভরটি-কাব্যের প্রসিদ্ধ টাকাকার জর়মঙ্জগলের মতে “অজিগ্রহৎ তং জনকে! 

ধনুত্তৎ* (২1৪২); এস্বলে অজিগ্রহৎস বোধিভবান্, অতএব জ্ঞানার্ঘক হওয়ায় প্রযোজ্য 

কর্তার কর্ধাসংও| হইল। 



৭৪ ব্যাকরণ-কৌমুদ! ( চতুর্থভাগ ) 

২২০ জন্মলানবীষ্তুলীঘা । (ক) 
জঙ্ঈলান্য-ীবী লাঅনাক্স-সমীবী লব জন্লীহি ভ্নীমঘা হ্যাল্। 

কন্মবাঁচ্য ও ভাববাচ্য প্রয়োগে কর্তাম তৃতীয়া বিক্তি হয়। 

এতত্ডিন্ন মুচ্, ত্যজ্ এবং দা ধাতুরও প্রযোগ্য কর্তার কর্মনংজ্ঞ। দেখ। যায় । মুচ্ধাতু- 

“পুরুহ্তদ্বিষো ধুধু' যুক্তান্ যানস্ত বাজিনঃ। আধুংষ তক্ষু নির্ভিগ্য প্রাভপ্রা নরমো চয় |” 

ভট্টি ৯1৬৭7 “ত্বামপ্যঅং নবজলনয়ং মোচয়িষ্যতাবগ্ঠম্”_-মেঘদুত । সংক্ষিপতপার-মতে 

এস্থলে মুচ্ধাতুর অথ মুক্তি-পুর্ববিকা গতিঃ | তটি-শ্লোকে অমোচষৎ--মোচনেন ভবাস্তর- 

মগময়দিত্যর্থঃ। অতএব ১১৬ শুত্রানুনাবে কর্মসংজ্ঞা হইল। ত্যঙ্গধাতু_-“মুক্তা্জলং 

চিরপরিচিতং ত্যাজিতে! দৈবগত্যা”--মেঘদূত; “তাজিতৈ? ফলমুৎখাঁতৈর্ভগ্রেশ্চ বহুধা 

নৃপৈতে-৪।৩৩, “তিরতে। গন্ধবর্ধান্ সমত্যাজযদাযুধম্”__রঘু ১৫।৮৮ | দা-ধাতু-_দেবদত্তং 

শতং দাপয়তি। সংক্ষিপ্তসারে উক্ত হইয়াছে_-“শৃরদেনং পৌরুষং ত্যাজয়তি, 

দেবদত্তং শতং দাপয়তি ইন্যাদয়োহসাধব ইতি বাট?” । পাঁণিশি, সক্ষিপ্তসার ও 

মু্ধবোধ-মতে পচত্ধাতুর হয় না (১১৫ সুত্র) পিস্ত প্রযোগরত্বমাল-মতে দা ও পচ্ ধাতুর 

বিকল্লে হয়। কাঁরিকা যথা-_“গত্যাদেরাননঃ বর্তৃনিত্যং ভ্তাপিনি কর্মঠা। অন্াসাং 

দানপ|কাদিক্রিয়াণাস্ত বিভাষয়া” ॥ “ক্রটি৬ঞ্ণাঁমমাতৃপিতৃবংশজাং স্ব্িয়মন্নং ন প1চয়েদিতিশ 

শাদ্ধকল্লে--প্র-র-মা। হৃ-ধাতুর বিকল্পে হয ( ১১৯ হুত্র)। কিন্তু ভাষ্যকার ও 

ক্ষিপ্তমারের মতে অভি ও অব এই মিলিত উপসর্গ-ছয়-পুর্ণবক হৃ-ধাতু ভোজনার্থক 

বলিয়া নিতা হইবে। কিন্তু সান ও প্রয়োগরত্বমাপা-মতে কেবল জ-ধাতুর স্যার অভ্যব- 

পূর্বক হা-ধাতুরও বিকলে। 

দশ ধাতু এবং অভি-পুর্ব্বক চুরাদি-গ্লণীয় ব্-ধাতুর আত্মনেপদে প্রয়োগ হইলে বিপল্লে 

প্রযোজ্য-বর্তীর কন্মংজ্ঞা হয়। যথা--দর্শয়তে অভিবাদয়তে দেবং ভক্তং ভক্তেন বা। 

পরন্মৈপদে হয় না। যথা--এভিবাদয়তি দেবং ভক্তেন। পরস্পদে দৃশ-ধাতুর নিত) 

হয়। কৌন ধাতু দুইবার ণিজন্ত হইলে দ্বিতীয় বারে হয় না। যথা--শিষ্যে। বেদং পঠতি, 

_-পুত্রঃ শিষ্যং বেদং পাঠয়তি--পিতা পুত্রেণ শিষ্যং বেদং পাঠয়ত ইত্যাদি। 

(ক) “কর্তৃরণয়োস্ত তীয়” (পা হা৩১৮) 
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যথা, কর্ম্মবাচ্যে__নীদল কৃত ৃষ্কান, লান্বাজাৰন্ ঘুম লীন, 
হাপ্মা ঘন হীঘ্রন ; ভাববাচ্যে--জিহ্যলা কুত্বল, হূলা স্বব্ন, 

নত্বল ন্তুমেন । 

$5$ 1 জন্বীঘন্লানা দযীজ্জজন্ীবঝী: গঘলা- 

ন্রিনীঘ । 
অল সনীভতন্ন্বী: জন্মী ্আান্, নল জঙ্্আান্সদতীবী 

দত্বীভ্য্ীহি দলা জন্মাক্য ল্্র ন্বিনীঘা হ্যাল। 
যে স্থলে প্রযোজ্য কর্তার কন্মসংজ্ঞা হয়, সে স্থলে কন্মবাচ্য- 

প্রধ্ধোগে প্রযোজ্য কর্তায় প্রথমা বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়! 
বিভক্তি হয়। যথা, নহীওমীঘন, হ[ুক্ত্যা সিত্যা 
নহুমধ্ষান্ঘন। এ স্থলে প্রযোজ্য কর্তা শিষ্তে প্রথম! বিভক্তি 

এবং কন্ম বেদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল । তত্ডিন্ন স্থলে হ্নহুন্লীল 

স্সাহুল দক্ঘন, অন্মহন্নন হনহ্ন্মল আসান াহ্যল । 

?ৎ | লিন্ণী আব সন্তলিনল্ জিআাম্রা: | 
. দম্বানা: দন্তন্লী মঘা জাহজান্ছি ন্্বীঘন্ন, লিল্তন্লানদি 
লন । 

ক্রিয়া-প্রবৃত্তি-স্থলেই তত্তৎ কারকের বিধান হইয়াছে; কিন্তু 

ক্রিয়া-প্রবৃত্তির মত ক্রিয়া-নিবৃত্তিস্থলেও অবিশেষে তত্তৎ 

কারের বিধান হইয়া থাকে । যথা, ক্সঞ্বান অনিন:, ক্সঙ্বাল 
নিন: ; ক্সচ্নলালিহলনি, ক্সং্ষন্লাল লিকললি ; লিন 

লিছা হুহানি, লিন্বন লিছা ল হহালি; লল্কার্বল বহুল, 
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লক্ানিক ল বহন; সীল বক্পোনি, ভন্বীল ল কম্পানি; 

নব্বব্যান্া্হুলি, নব্ত্য নাজডাহ্নি ; বনে নিম্ভনি, বে 
ললিম্তনি; মহ্যাা সন, ম্আাা লগ্ন; অর্ব দিত্রনি, অর্ধ 
ল চিন্রলি; লন অম্লি; লন ল গনি; লঘী নসনি, লী ল 
নল্ললি; লহী নস্লি, লহী ল নস্বনি। 

তই | নিনন্বানম্বান্ জ্ধাহল্জাছ্ঘি । (ক) 

“লিজা নিনন্া। ক্ষ % ক অনা আানজী অন্ধনিনলা 
লননি, লহা লাল জানত মনলি”- লবীমীন্্ন্হ: | 
যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, বিবক্ষা-বশতঃ অর্থাৎ বশর 

ইচ্ছান্ুসারে, তাহার অন্যথা-ভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। 

যথা» বে বালি, বে হাজি (খ); ব্ত্ে দন্ি্নি, হছে 
০ম সপ ৯ শিপ শপিস্পশীশসসি তা ০০০ সপ শশী শি পি শশী শী শী শি সী পিপি | পা 
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(ক) একত্র একাধিক কারকের সম্ভাবনা থাকিলে প্রকৃত কারক-নির্ণয়ের 

কারিক। 2১) “অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকশ্মশাম্ । কর্ভশ্চান্তোন্যসন্দেহে পর- 

মেকং প্রবর্তীতে ॥” (২) “কর্ত। কন্মাধিক্রণং করণং লন্প্রধানকম্। অপাদানঞ্ সন্দেহে পরং 

পুর্বেবেণ বাধ্যতে ॥" অর্থাৎ অপাদান ও সন্প্রদানের সন্দেহে সম্প্রদান হইবে। ষথা-_বিপ্রায 

দত্ত বন্ত্ুং গৃহাতি । এস্লে গ্রহ-ধাতুর অপাদানে ৫মী না হইয়। দা-ধাতুর সপ্্রদানে গা 

হইল। এইরূপ--ধনুষি আরোপ্য শরান্ ক্ষিপতি, উপবিশ্ঠ উত্তিষ্ঠতি পীঠে, গৃহং প্রবিশ্য 

নিঃনরতি, অস্ত্যেষ ঘট? পঞ্ঠ, পণ্ঠ মৃগে। ধাবতি, “পচ্ঠ লক্ষণ পম্পায়ং বকঃ পরমধাম্মিকঃ” 

ইত্যাদি । এথমা, দ্বিতীয়! প্রভাত বিভক্তি-অনুনারে কর্ত। কন্প ইত্যাদি-ক্রমে কারকের 

নির্দেশ না করিয়। পাণিনি অপাদানাদি ক্রমেই নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং *“বিপ্রতিষেধে 

পরং কাথ/ম্” এই সুত্রটি করিয়! সন্দেহ-স্থজে পরবর্তি কার্যে প্রাপ্ত হইবে, বলিয়।ছেন। 

শুদমুনীরেই উক্ত কাঁরিকীদ্বয় রচিত হইয়াছে 

(থ) গৃহেগচ্ছতি" ইত্যাদি প্রয়োগ ইচ্ছানুনারে করা উচিত নহে। ছুর্গীদঃস 



কারক--বর্তা ৭ণ' 

সনি নি ; ৃ টক: হ্যন্ঘলি, ঘৃজ্ছাবিয জ্যন্্লি ; হ্চ্মক্য: হ্যা, 

স্ণন্ত ভ্যন্থা; সহ্য জ্কচ্ঘলি, ক্সহী জেনি? মা কৃত ভীন্বি, 
লীষ্ঘী তৃন্্র হীন্ত্ি ; লঘ অল আান্বন, ভূঘাতল মান; স্রন্ ঘন 
ন্বিনীনি, ভ্তন্ান্ পৃচ্ম ভিনানি ; ঢু তত্ব লমনি, ঘুর বত 
লযনি; জন্বঘিলন্যল ললন্দু জব্গহন্থন ললন্য: 7 জিজ্ঞায 
নিআ্া নিনহলি, জ্িহ্য ঘিত্যা লিনবনি; ভ্িলননী তা দম 

নলি, স্িলললি বত্তা দলননি। (ক) 

বলেন--“ইতা দয় মহাকবি-প্রয়োগ।দ্ বিবক্ষয়া সমাধানীয়াঃ, স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয় ইতি 

হ্যায়াংৎ। তেন ন্বেচ্ছয! গ্রামে গচ্ছতীত্যাদিপ্রয়োগে। ন কর্তব্য ইতি সাম্প্রদায়িক” । 

্টাল্টপচতি, স্কাল্যা পচতি, স্থাল্যাং পচতি--তিন প্রকারেই প্রয়োগ হইতে পারে। “্ময়ি 

প্রহর ম্_-রঘু ২৬২ » “তন্মিন্ প্রজহ.২*-রঘু ৭1৫৯, ন প্রহর্তমনাগসিশ্শকু। “প্রহরিষযন্ 

ময়ি মায়য়া"--ভার ১৩৯ ১ স্বাত্মনি তু প্রহ্তম্-নৈ ৩।৭৭ » “তপোবনেষু স্প্হয়ালুরেষা” 

রঘু “মা প্রযচ্ছেখরে ধনম্৮-মহা, “তাব্ভয়ন্ত ভেতব্যম- হিতে “সমমত্রাঙ্গণে 

দানম্”--মনু । “কুমাধ্য ইব কাত্তন্ত ত্রস্ত্তি স্পৃহয়ন্তি চ"+ “মাধাণামন্ত্ীয়াং”--ভাষ্য ; 

“ন চ স্সিহ্যতি কম্তচিৎ”_-ভটটি » “না লক্্ীরুপকুরুতে যয়। পরেষাম্্”__ভারবি + “নারায়ণ- 

স্টানুকরোতি"--ইত্যা্ি স্থলে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ৬ঠী। 

(ক) “বিবঙক্ষাঁত; কারকাণি ভবন্তীতি ব্যবস্থিতেঃ | 

বৃঙ্ষত্ত পত্রং পততীত্যাদয়ো। ন বিরুদ্ধতে ।*--প্রয়োগ-রত্ব-মাল। 

শপ পপ পাস ০ পপ ০ 
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প্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক ) 
১। বিভক্তি ও কারক কাহাকে কহে? সংস্কৃত ভাষায় কয়টী বিভক্তি ও কয়টা 

কারক? বিভক্তি ও কাঁরকের সংখ্যাগত পার্থক্যের কারণ কি, তাহা নির্দেশ কর | 

“সম্বন্ধ কারক” এরূপ বলা যায় কি ন।? 

২। কোন্ কোন্ স্থলে প্রথম! বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয়া বুঝ।ইয়! দাও। “অভি- 

ধেয়মাত্রে প্রথমা” কাহাকে বলে? ইহার অপর নাম কিকি? 

৩। কোন্ কোন্ স্থলে দ্বিতীয়। বিভক্ভি হয়? উদাহরণ দিয়া বুঝা ইয়া দাও। 

৪1 ক্রিয়ার ধিশেষণে কি বিভক্তি হয়? তিনটা উদাহরণ দাও । 

৫। কোন্ কোন্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া! বিভক্তি হয়? উদ্দীহরণ দাও । 

৬1 হ্থল-বিশেষে কর্দ-কারকে প্রথমাদি সাঁতটী বিভক্তিই হইতে পারে । উদাহরণ 

দিয়! ইহ! বিশদ-কপে বুঝাইয় দাও । 

৭। কোন্ কোন্ স্থলে অকর্নমক ধাতুও সক্ম্মক-রূপে ব্যবহৃত হয 1? ৫টা উদীহর ' 
দিয়া বুঝাইয়। দাও । 

৮। কোন্ কোন্ স্থলে তৃতীঘা বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয়! বুঝা ইয় দাও । 

৯। “মাসং ব্যাকরণমধীতম্”, “মাঁসেন ব্যাকরণমধীতস্*-_শৃত্রোল্লেখ-পুর্ববক এই 

ছুইটী প্রয়োগের অর্থন্ত প্রভেদ দেখাইয়। দাও। 

১*। 'উপলক্ষণে তৃতীয়।', 'অপবর্গে তৃতীয়!” ও “প্রকৃতযাদিভ্যঃ তৃতীয় ইহাদের 

অর্থ কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও । “প্রকৃত্যাি* শব্খ গুলির নামোল্লেখ কর। (ক) 

১১। “্যেনাঙ্গেনলিনো। বিকার£”--এই শুত্রটার অর্থ কি? এমন একটী সংস্কৃত 

শ্লোক বল, যাহাতে অঙ্গীর নানাঙ্গের বিকার দৃষ্ট হয়। (খ) 
সপে আপা পাশাপাশি 

(ক) “নামাত্সা চরিতং গোত্রং স্বরূপং বিষমং সমম্। 

বেগ: কাল; স্থথং ছুঃখং স্বভাবে। জাতিরাকৃতিঃ। 

সাহশ্রং পঞ্চবং যত্বঃ রেশ? স্তহ্বত্থরা ভ্রম | 

প্রাযস্তত্বং পরিণতিদ্রেণঃ প্রস্থশ্ছলং বয়ঃ। 

প্রকৃত্য।দ্রিগণশ্চৈষ জ্ঞেয়া অন্তে প্রয়েগতঃ ॥*_ উত্তটসাগরস্ত 

€খ) পৃষ্ঠেন কুক্্শ্চরণেন খণ্রে! নেত্রেপ কাণে। রসনেন মুকঃ। 

কাঙ্েন ধর্ববঃ শ্রবণেন চৈড়ে। নলীহবনাটে। বিধিবঞ্চিতে। যঃ।*--উত্তটলাগরস্ত 



প্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক) 

১২। সূহ' এই অব্য শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়? “সহ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ 

বল (ক)। সহার্থ-বাচক শবগুলির নাম কর (খ)। নিন্র-লিখিত বাক্যগুলিতে যে “সহ' 

শব্ধ আছে, তাহাদের অর্থ কি? (১) পুত্রঃ পিত্র। নহ স্থুল১। (২) “কো ন্বত্তি হুঃখিত- 

তরো ময়। ছুদ্ধৃতকন্্রণা" ৷ (৩) “সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহুতি গর্দীভী।” 

১৩। কতকগুলি উনার্থ ও প্রয়োজনার্থ শব্ধের নাম কর (গ)। এতদর্থক শব্দের 

যোগে কি বিভক্তি হয়? 

১৪। কোন্ কোন্ স্থলে চতুাঁ বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়। দাও । 

১৫। কোন্ কোন্ শব্দের যোগে চতুথা হয়? উদাহরণ দাও । 

১৬। সনর্থার্থক-শব্দ গুলির নাম কর (ঘ)। এরূপ শব্দের যোগ্নে কি বিভক্তি হয়? 

উদাহরণ দ্বার! ৰুঝাইয়া দাও । 

১৭। “সম্পছামানাৎ ক্ম্প্যাদে;”-এই শ্ত্রের অর্থ কি? “সম্পগ্ঘমান' কাহাকে 

কহে উদাহবণ দিয়! বুঝাইয়া দাও? 

১৮। পাপা প্রায়শ্চিত্রম্”__এস্থলে চতুখ]! হইল কেন? এই বাক্যটার অর্থ 

? 

১৯। 'অলম্' শব্দেব বিভিন্ন অর্থকি? ইহার যোগে কি কি বিভক্তি হয়? (উ) 

২০। নমস্ শব্দের যোগে কোন্ কোন্ স্থলে চতুাঁ হয়, এবং কোন্ কোন্ স্থলে হয় 

? ইহার বিশেষ বিবরণ লিখ এবং উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও । 

(ক) “দহশবন্ত সাকল্যযৌগপদ্যাসমৃদ্ধিযু। 

সাদৃশ্তে বিদ্যমানে চ দম্বন্ধেপি সহ স্মৃতম্।”-_-পন্মলোচন-কোষঃ 

(খ) “সাকং সার্ধং সমং সত্রাহমা সজ্শ্চ সহার্থকা:”--উদ্ভতটসাগরস্ত 

(গর) “উনঃ শৃন্তশ্চ শুন্শ্চ তুচ্ছো রিক্তোহল্প এব চ। 

বশিকেো। রহিতো হীন উনার্থাঃ পরিকীন্তিতাঃ ॥”--কবিরত্বস্ 

“অর্থঃ প্রয়োজনং কার্ধ্যং নিমিশুঞ্চ সমার্থকম্ ।--কবিরত্ুস্ত 

(ঘ) “শক্তশক্তিন্টশক্তিগ্থপ্রভূপ্রোথপ্রভূষঃবঃ | 

সহক্ষমালংপর্ধ্যাপ্তাঃ সমর্ধার্ঘপ্র কাশকাঃ ।*- উদ্ভটসাগরম্ত 

(উ) “অলং তন্ত বিবাঙগেন বিবাদায়াইপ্যলং হি বঃ*-_টন্তটসাগরস্ত 



৮০ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থভাগ ) 

২১। ক্রুধ ও ভ্রুহ্ধাতুর যোগে ফি বিতক্তি হয়? সোপসর্গ হইলে ইহাদের 

যোগে কি বিভক্তি হইবে? (ক) 

২২। কোন্ কোন্ ধাতুর কর্ম-কাঁরকে চতু্ধা বিতক্তি হয়? শৃত্রোল্লেখ পূর্বক 

বিশেষ বিত্বরণ সহ উদাহরণ দাঁও। 

২৩। রুচ্যর্থধাতুর নাম বল। ইহাদের যোগে কি বিতক্তি হয়? (খ) 

২৪। কোন্ কোন্ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি হব? উদাহরণ দাও । 

২৫। গলাব-লৌপে পঞ্চমী” কাহাকে বলে? ইহার অপর নাম কি? উদ্বাহরণ 

দিয়। বুঝাইয়া দাও । 
২৬। কোন্ কোন্ শব্ধের যোগে পঞ্চমী হয? উদাহরণ দাও । 

২৭ ৷ কি কি অর্থে আ.শব্ের যৌগে পঞ্চমী হয ? মর্যাদ!। ও অভিবিধি শবের অর্থ 

কি? (গ)। “অ। বনাদ্ বৃঠটো! মেঘ১”--এই বাকাটীব কয় প্রকার অর্থ হইতে পারে ? 

২৮। হেত্বর্থে এবং পৃথক, বিনা ও খতে শব্দের যোগে কি কি বিভক্তি হয়? 

উদাহরণ দিয়া বুঝাই! দাও । 
২৯। পবারণার্থানা মীপ্সি ৪ এই স্ুত্রটীব অর্থ কি? ঈপ্সিত কাহার? কর্তা! বাঁ 

কর্মের? ইহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়। দাও? “কৃপাদ্ অন্ধং বারয়তি,* “অগ্নেঃ শিশুং বার- 

য়তি»-_এই দুইটী বাক্যে “কৃপাদ্” ও “অগ্নেষ” এই ছুইটী পদে পঞ্চমী বিভক্তি হইল 

কেন? এই ছুই স্থলে “ঈপ্সিতের” উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে কি ন।, তাহ! স্পঈরূপে 

বুঝইয় দাও। কয়েকটী বারণীর্থক শব্দের নাম কর। (ঘ) 

৩০ । 'আরাং- শব্দের বিভিন্ন অর্থকি 1? ইহার যোগ্নে কি বিভক্তি হয় ? (ও) 

(ক) “কমলগ্রীহরশ্চন্রঃ ূর্ণচক্রস্ততোহধিকমূ। 

অভিক্রধ্যমি তং তন্মাৎ কিং মাতঃ কমলা লয়ে” 1- উদ্ভটসাগরস্য 

(খ) “কন্তায়ৈ রোচতে রূপং মাত্রে চ মোঁদতে ধনমৃ। 

তাতায় স্বদতে শীস্্রং বরস্তোপযমোঁৎসবে ॥৮”স্উত্তটসাগরস্ত 

(গ) এমর্যাদাহভিবিধিস্তেন বিন! তেন সহ ব্রমাৎ।”-_উন্তটমাগরস্ত 

“আ। যুত্যোঃ সেব্যতামীশ অ। বিশ্বাদন্তি যঃ সদা ।”-্-উদ্ভটনাগরস্' 

(ঘ) "বারণার্থে নিষেধশ্চ নিরোধনং নিবর্তণম্।”-_-উত্তটসাগরস্ত' 
(৬) “পঞগ্ডিতঃ পগ্ডিতাদারাদপগ্ডিতাদ্ রমেত ৮*।স্উদ্ভটসাগরত্য 



গ্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক ) ৮১ 

৩১। এঅন্তার্থক' শবের যোগে কি বিভজ্তি হয়? কতকগুলি 'অন্যার্থক' শবের 

নাম কর। (ক) 

৩২। কোন্ কোন্ স্থলে যী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও। 

৩৩। সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ষীর পাঁচটা উদাহরণ দাও। 

৩৪। কোন্ কোন্ গুলে কর্তায় ও কর্দেষঠীহয়না? উদাহরণ দাও। 

ও৫। কত্তায় বিকল্লে ষঠীর কি কি শুত্র আছে? প্রত্যেকের তিনটী করিয়া 

উদাহরণ দাও । 

৩৬। বিগ্যানাগ্কর মহাশয় “কচিদ্ বিভাষ! কর্তরি” এই স্মত্রে “চন্ত্রস্ত দিৃক্ষা ময়! 

মম বা; শিষ্যন্ত প্রশংন। গুরুণা গুরোর্বা" এই ছুইটি উদাহরণ দিয়াছিলেন। ইহাতে 

কোনও ব্যাকরণ-দোধ হইয়।ছে কি না। তাহা বুঝাইয়। দাও । 

৩৭। কর্তা ও কর্ম এই উভয়ে ষঠীর সম্ভাবনা! থাকিলে কোথায় ষষ্ঠী হইবে 
উদাসণ দাও । 

৩৮। কন্মে বিকল য্ঠীর কি কি সুত্র আছে? উদাহরণ দাও। 

৩৯। করণ-কারক কাহাকে কহে? হেতু ও করণে প্রভেদ কি? উদাহরণ দিয়া 

বুঝ।ইয়। দাও । করণ-কারকে ষঠীর কি বিশেষ শুত্র আছে? উদাহরণ দাও। 

৪*। “তুলাার্ঘ” শব্দের যোগে কি কি বিভাক্ত হয়? কতকগুলি 'তুল্যার্থ, শব্দের 

নাম কর খে)। কোন্ কোন্ শব্দ উত্তর পদে থাকিলে তুল্যার্থ-বাচক হয় গ) ? কুশলাদি 

শব কিকি? ইহাদের যোগ্েকি কি বিভক্তি হয়? এন্থলে কুশলাদি শব্দ বিশেষ্য বা 

বিশেষণ ? উদাহরণ দাও। 

৪১। কোন্ কোন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে যী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয় 

ইহা স্পট করিয়া বুঝাইয়া দাও । 

(ক) “ত্বমেকমিতরদ্ ভিন্নং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণম্। 
£১ 

বুধৈরন্যতরজ . জ্ঞেয়মন্ার্থন্ত প্রকাশকম্ 1*--উদ্তটসাগরস্ত 

(খ) “তুলাঃ সমানঃ সবৃক্ষঃ সরপঃ সদৃশ সম2। 

সাধারণসধধ্্মাণ সবর্ণঃ সন্নিভঃ সদৃক্ ৫” হছেমচন্রঃ 
(গন) “হথারুত্তরপদে প্রথা: প্রকার: গ্রতিমে। নিভঃ। 

তৃতরগোপমাঃ কাশঃ নং-নী-প্র-প্রতিতঃ পরঃ 1ম 



৮২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

৪২। অধিকরণে ব্ঠী ও নিমিত্তার্থে সপ্তমী, ইহাদের প্রত্যেকের খাঙ্টী করিয়া 

উদাহরণ দাও । 
৪৩। কোন্ কোন্ স্থলে "মী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও । 

৪৪। ভাবে ৭মী' কাহাকে বলে? ইহার অপর নাম কি? উদাহরণ দাও। 

৪৫। কোন্ কোন্ শবের তোঁগে ৬্ঠী ও ৭মী উত্তয় বিভক্তিই হয়? উদাহরণ দাও । 

৪৬। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগ্ধে কি কি বিভক্তি হয়? এ বিষয়ে কিকি মতাত্তর 

আছে, তাহ। উদাহরণ দ্বার। বুঝাইয়! দাও । “পিতৃদ্রোহস্ত নিপুণঃ পুত্রঃ”, “মাতৃদোহন্ত 

সাধ্বী কম্ঠ”-_-এই হুই স্থলে বঠী হইল কেন?? 

৪৭। কিন্ধপ স্থলে প্রথমা ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই হইয়! থাকে? উদাহরণ দাও । 

৪৮। পঞ্চমী ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই কিরূপ শ্থলে হয়? উদাহরণ দাঁও। 

৪১। উৎমনুক' শব্ধ যোগে কি বিভক্তি হয় ? উদাহরণ দাও । 

৫*। কতকগুলি দুরার্থও অস্তিকার্থ শব্দের নাম কর। 
৫১। 'অনাদর' অর্থে কি কি বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাঁও। 

৫২। “চর্নণি ্বীপিনং হস্তি*,-_-এস্লে "চন্রণি' এই পদে সপ্তমী হইল কেন? “মুক্তা 

ফলায় করিণম্” ইত্যাদি প্রয়োগ সাধু কি ন! বল, এবং কারণ দেখাও । 

৫৩। “কুশল? ও 'আযুক্ত' শব্দের যোগে কি কি অর্থে কি কি বিভক্তি হয় ? উদাহরণ 

দ্বার! বুঝাইয়! দাও । 

৫৪1 নিম়্-লিখিত ধাতুগুলি প্রয়োগ করিয়া অপাদান-কারকের উদাহরণ দাও 2-_ 

প্র+ভূঃ বি+ রম্, পর1+ঞি, নি + সিধ্, প্র+ মদ্। 

৫৫। নিম্-লিখিত ধাতুগুলি প্রয়োগ করিয়! সম্প্রদান কারকের উদাহরণ দাও £- 

রুচ, স্পৃহ, ধারি, কুধ, প্রতি+শ্রৈ। 

৫৬। “আধার” কয় প্রকার? প্রত্যেকের ২।৩টী করিয়৷ উদাহরণ দাঁও। 
৫৭। ননিপ্ধীর' কাহাকে কহে? ইহা! কয় প্রকার ? কোন্ নির্ধীরে কি বিভক্তি হয়? 

৫৮। “যতশ্চ নির্ধারণম্* এবং “নিকৃষ্টাদদেকোৎকর্ষে"__এই দুইটা হুত্রের বিষয়-ভেদ 

উদাহরণ ছার। বুঝাইয়। দাও । 

৫৯। বিদ্তাস'গর মহাশয়ের স্বরচিত “নিমিতাৎ কর্ম-সমবায়ে বিভাঁষা” এই শুত্রে 

কি দোষ আছে, তাহ। বিশদ-রূপে বুঝা ইয়! দাও । 



প্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক ) চিত 

৬*। কোন্ কোন্ ধাতুর অধিকরণ, কোন্ কোন্ ধাতুর সম্প্রদান, এবং কোন্ ধাতুর, 

করণ কারকের কর্মসংজ্ঞ! হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝ।ইয় দ1ও। 

৬১। কাল-বাচক ও অধ্ব-বাচক শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ স্থলে কি কি বিভক্তি 

হয়, তাহ! উদাহরণ দ্বারা বুঝ।ইয়! দাও। 

৬২। দিগ্-বাচক শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়? যেষে স্থলে ইহার বাতিক্রম 

দেখা যায়, তাহাদের নাম উল্লেখ কর। 

৬৩। দ্বিকর্্নক ধাঁতুগুলির নাম বল। তাঁহাদের মধ্যে যেকোন «€টী ধাতু লইয়া 
এক এ্রকটী বাক্য রচনা! কর! 

৬৪। “অর্ক ধাতু শিজস্ত হইলে সকর্্নক এবং সকর্প্বক ধাতু পিজস্ত হইলে 
দ্বিকর্মক হয়", কিন্তু দ্বিকর্দাক ধাতু পিজন্ত হইলে ত্রিকর্ক হয় কি না? যদি হয়, তাহা 

হইলে কোন্ কোন্ স্থলে এরূপ হুইতে পারে ? উদাহরণ দ্বার! বুঝাইয়! দাও । 

৬৮? কর্মরবাচা-প্রয়োগে দ্বিকর্ুক ধাতুর কোন্ কর্ধে প্রথম! হয়? উদাহরণ দাও । 

৬৬। প্রযোজ্য কর্তা কাহাকে কহে? কোন্ কোন্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার কর্ণ- 
সংজ্ঞ। হয়? উদাহরণ দাও । 

৬৭ । ভক্ষণার্থ, গত্যর্থ ও শব্দ-কর্মনক ধাতুর মধ্যে কোন্ কোন্ ধাতুর প্রযোজ্য 

কর্তীর কর্পসংজ্ঞা হয় না? উদ্দাহরণ দাও । গ্রহ্-ধাতুর সম্বন্ধে কি নিয়ম? ইহ 

ঘিকর্ক কি না, তাহা বিশেষ-রূপে বুঝাইয়। দাও । 

৬৮। কোন্ কোন্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার বিকল্পে কর্মসংজ্ঞ হয় ? উদাহরণ দাও । 

৬৯। কর্মবাচ্য-প্রয়োগে ণিজন্ত ধাতুর কোন্ কম্মে প্রথম। হয়? উদাহরণ দাও। 

৭*। “কর্তৃকন্মণোঃ কৃতি”-এই সুত্রটী ব্যাখ্যা কর। যে যেস্থলে এই সুত্রের 

ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহাদের উল্লেখ কর এবং উদ্বাহ্রণ দাও । 
+১।” এমন কতকগুলি অকন্নক ধাতুর নাম কর, যাহার! উপদর্গ-যোগে সকর্মাক 

হয়। উদাহরণ দ্বার! বুঝাইয়। দাও । 

৭২। “হেতুরুৎপত্তেঃ” এবং “আবির্ভবনতৃভূবঃ” এই ছুইটা সত্রের মধ্যে প্রভেদ কি, 
তাহা উদাহরণ ছারা বুঝাইয় দাও । 

৭৩। শিম্প-লিখিত উদাহরণ গুলির * £ এই চিহৃ-বিশিষ্ট পদসমূহে যে যে বিভক্তি 
হইয়াছে, তাহাদের নাম ও কারণ নির্দেশ কর £-. 



,৮৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

(১) মনব্বিগহিতঃ 'পস্থাঃ, সমারোঢুমসাশ্্রতম্ ৮ (২) 'মীলমধীতে। ৫৩) 

'নদীমু'ভয়তঃ। (8) "গ্রাম নিকব। নদী । (৫) কোহ্থঃ 'পুত্রেণ' জাতেন। (৬) 

“একেন' উনঃ। €৭) ত্রিভি'রহোভিঃ কৃতম্। (৮) “অক্ষা' কাণঃ | (৯) 'ভূষা ভি 

শিশুমদর্শম। €১*) 'যত্বেন' লিখতি। €১১) জাত ব্রাঙ্মণঃ। (১২) 'আতপায়' 

ছাত্রম্। (১৩) 'দুত্রায়” সম্পচ্ভতে ববাগৃঃ । (১৪) প্রভবতি মল্লো মল্লার়। (১৫) 

নাহং তাং 'তৃণায়' মন্যে | (১৬) গ্রামায়' গচ্ছতি। €১৭) প্রানাদাৎ' প্রেক্ষতে । ৫১৮) 

'বাক্গসাৎ কোকিল: কৃকঃ। (১৯) আ দ্দিকলাদ্ ব্রহ্ম অস্তি। (২৭) ইদ“মম্মাদ্ ভিছ্ভতে। 

(২১) 'জন্মন” প্রভৃতি। (২২) 'সতাং, পুজিতঃ। (২৩) “সভূগ পিত্রা। (২৪) 

'শত্রো2 পিনষ্টি। (২৫) “মাতুঃ ম্রতি। (২৬) নাগ্রিন্তৃগ্যতি “কাষ্টানাম্। (২৭) 

অধো! 'বৃক্ষস্ত' । (২৮ )দ্বিিবসস্তণ ভূউক্তে। (২৯) 'গ্রামাৎ' বিপ্রকৃষ্টম্। (৩৭) 

“অল্পন্ত" হতো'বছ হাতুমিচ্ছতি । (৩১) বেদে'ইধীতী। (৩২) গ্রামো বনাৎ পঞ্চ 

'ক্রোশেধু'। (৩৩) পবিছ্ায়াঃ উৎস্থকঃ। (৩৪) “দুরে, শ্রীমন্ত। (৩৫ ) রুদতি:'শিশো” 

জগাম। (৩৬) "বাং কৃষ্ণ। বহুক্ষীরা। €৩৭)“বিবাদস্ত" সাক্ষী । (৩৮) জিহ্বোও 

শ্বশুরাদ বধুঃ। (৩৯ ) শতকৃত্বস্তবৈ'কন্তাঃ স্মর'ত্যহ্ো' রঘৃত্বম2। (৪৯) “যয়া বিনা 
জগত সর্ববং মুকমুন্সত্ববৎ নদা। বাগধিষ্ঠাভৃদেবী 1 তস্তৈ “বাণ্যৈ' নমো! নমঃ ॥ (৪১) 

অহ্মেব মতো 'মহীপতেররতি সব্বঃ প্রকৃতিঘচিস্তয়ৎ। (৪২) তবাহতো” নাঁভিগমন- 

তৃপ্তং মনে। 'নিয়োগক্রিয়য়োতহৃকং মে। (৪৩) সর্বত্র নো বার্তমবেহি রাজন্, 'নাথে 

কৃত'্য'শুভং প্রজানাম্। “শৃষ্যে তপত্যাবরণায় ৭ৃষ্টেঃ কল্লেত 'লোকত্য' কথং তমিআ। ॥ 

(5৪) পর্যযায়গীতস্য সুরৈ'হিমাংশো” কলাক্ষয়ঃ শ্লীধ্যতরে। হি 'বৃদ্ধে ॥ 6০) স্বন্থ্যস্ত “তে 

নির্গলিতান্ুগর্তং শরদ্ঘনং নার্দাত চাঁতকো২পি ॥ (৪৬) প্রতিশুশ্রাব কাকুত্্থ'স্তেত্ো 

বিদ্লপ্রতিক্রিয়াম্। ধর্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তিভূঁবি শাঙ্গিণঃ | (৪৭) নীচৈরণখ্যং গিরি 
ধিবসেন্তত্র বিশ্রামহেতোঠ। (৪৮) ন মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াম্বভূব 'ভর্ভে দিবে নাপ্যনন্তকশ্থরায়। 

(৪৯) ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং 'পাঁতালম"ধিতিষ্ঠতি। (৫*) “তৃণায় মত্তা রঘুনন্দনোহথ 

বাণেন রক্ষঃ প্রধনানলিরাস্থৎ। (৫১) হরিমপ্যমংস্তত 'তৃণীয়' | (৫২ )শন্বকে! নাম 

বৃধলঃ “পৃথিব্য।ং' তপ্যতে “তপঠ। শীর্ষচ্ছেগ্ঠঃ স 'তে' রামস্তং হত্ব। জীবয় ছিজম্| (৫৩) 

গ্রতা হ্যাদবচিস্বান। 'কুহুমান্যাশ্রমদ্রমান্। আ'যত্র 'তাপসান ধর্্বং সৃতীক্ষ; শান্তি তত্র সা 

(5৪) ন 'মানে' প্রতিপন্তাসে মাং চেন্সর্ভীসি মৈথিলি। (৫৪) ইয়ং শ্বর্পপুরী লঙ্ক 
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“লক্ষণীয় নরোচতে। জননী জন্মভৃমিস্চ নবর্গীদপি' গ্ররীয়সী ॥ €৫৬) অলং মহীপাল ! 

তব 'প্রমেণ' প্রযুক্তমপান্ত্রমিতো বৃথা ভ্যাৎ। (৫৭) তত্রাগারং 'ধনপতিগৃহাণু'তরেণাল্ম- 

দীয়ম্। (৫৮) “ছুরক্ষান্* দীব্যতা রাজ্জ! রাজ্যমাত। বয়ং বধু: । নীতানি 'পণতাং নুনমীদৃশী 
ভবিতব্যতা॥ (৫৯) নান্িভ্বপ্যতি “কাষ্ঠানাং নাপগানাং মাহোদধিং। নান্তকঃ 

সর্বভূতানাং 'ধনান্াং ন ধনী কচিৎ॥ (৬*) “একাদশীমু'পবসন্তি নিরশুভক্ষাঃ। 

৭৪। ৭৩ প্রশ্নে * এই চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যে যে পদে অন্য বিভক্তি হইতে 

পারে, তাহাদের নাম উল্লেখ কর, এবং অন্য কি কি বিভক্তি হইতে পারে, তাহাও বল। 

৭৫। নিয়-লিখিত শব গুলি প্রয়োগ করিয়। এক একটী বাক্য রচন। কর ১-- 

পরিতঃ নিকষা, অন্তরা, অন্তরেণ, উন, প্রভু, আ, আরাৎ, পৃথক্, দক্ষিণেন, উৎসক, 

নিপুণ, ঈশ্বর, অলম্। 

পড়ী। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও £-- 

%১) পুরাবিদস্তাম্ অপর্ণামিতি বদস্তি। (২) সীধুমুক্তং ভবতা। (৩) উদ্যানস্ত 

সর্ববত্ত2। (৪) শ্রমেণ ধতে বিদ্যা ন ভবতি। (৫) শ্রমেণ অন্তরেণ বিছা! ন ভবতি। 

(৬) তন্্য সহ বিবাদায় অলমূ। (4) [পতরং নমঃ। ৫৮) রামে! রাবণেন অলম্। 

(৯) ত্বামহং শূগ্কালায় মন্তে। (১০) মনসা মথুরায়ে গচ্ছতি | (১১) পথে গচ্ছতি। 

(১২) গৃহস্ত উত্তরঃ। (১৩) চেত্রন্ত পৃথক। ৫১৪) তালস্ত পিপান্থঃ। €১৫) 

বিপক্ষাণাং নিরাকরিফুঃ। (১৬) বৃক্ধাদধঃ। €১৭) তৃত্তে। মতস্তান্ন মার্জারং | (১৮) 

ব্যাস্রংবিভেতি। (১৯) অধ্যয়নে বিরমতি। (২) পাপং জুগ্তগ্পতে। (২১) ধর্থে 

প্রমাগ্ভতি । (২২) বিড়ালে। মতগ্তায় পোচতে । (২৩) সন মাং কুপ্যতি। (২৪) ত্বং মে 

অভিক্রুধ্যসি। (২৫) স নাং দ্রহাতি। ২৬) ত্বং মহায্ অভিদ্রহাসি। (২৭ )দগ্রিদ্রং ধনং 

প্রতিশুণোতি। (২৮) শয্যায়ামধিশেতে। (২৯) ত্বমাসনে অধিতিষ্ঠসি। €(৩*)স 

বৃক্ষে অধ্যান্তে। (৩১) শিব কৈলাসে অধুযবাস । (৩২) নেতব্য অজাং গ্রামে! 

দেবদত্তেন। (৩৩)রাজ।নং বাচ্যতে তূমিঃ। (৩৪) গুরুং ধর্ম পৃচ্ছ্যতে । (৩৫) গাং 

ছুপ্ধং দুহাতে । (৩৬) বৃক্ষ পুষ্পাণি চীয়তে । (৩৭) শিষ্য ধর্মোহমুশিষ্যতে। (৩৮) 

জলধিনানতং মমস্থে। (৩৯) গৃহী পাচকম্ অন্নং পাচয়তি। (৪*) রাজা সৈনিকং 

শক্রং ঘাতয়তি। (৪১) গৃহী গোপং গ্রাং দোহয়তি। (৪২) মাত। পুত্রমন্নমাদয়তি। (৪৩) 

গৃী বট্মন্নং ভক্ষয়তি । (৪৪) রাবণো! রাক্ষসৈর্বানরান্ তক্ষয়তি। (৪৫) রাজা চৌরং 



৮৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থভাগ ) 

খ্বানং থাদয়তি। €৪৬ ) পিত। ভূত্যং পুত্রমাহবায়য়তি । (৪৭ ) বালকঃ শিশুং ক্রনদয়তি। 

(৪৮) বীপাং শব্দায়য়তি। € ৪৯) পিত পুত্রেশ ছাত্রং পাঠয়তি । (৫*) পাস্থেন জলং 

পায়য়তি। €৫১) মাজ্জীরত্য রোচতে মংস্তঃ। (৫২) ত্বং মাং সহম্রং ধারয়সি। (৫৩) 

গুরু; শিষ্যেণ ধশ্বং বোধয়তি । ৫€৪) জলস্ত পিপান্থঃ স নছ্যা অবতীণঠি। (৫৫) বিনয়েন 

ধতে বিদ্য। নিক্ষলা'। (৫৬) অকাধ্যকারিণে তুভ্যং ধিকৃ। (৫৭) শ্রমাদস্তবেণ কাধ্যং 

নভবতি। (৫৮) অন্য ব্যাকরণমধীতম্। € ৫৯) মম হুক্ষরমেতৎ কর্ধম্। (৬*) 

অন্মাদ্ গ্রামাদ্ দক্ষিণতো গচ্ছ। (৬১) সাহিত্যেনাতিমাত্রং নিপুণোহসৌ । (৬২) যধাহং 

রাখবস্ান্তং মনস্তপি ন চিন্তয়ে। তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থতি! (৬৩) 

শোপিতাপ্রীমমং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম। পণ্ঠতো মম ক! শক্তির্োদ্ধ,ং পর্য্যা 

কুলাস্বন:॥ (৬৪) চর্মণে দ্বীপিনং হস্তি দস্তাভ্যাং হস্তি কুগ্রম্ ৷ কেশেভ্যশ্চমরীং হস্তি 

সীম্মে পুধ্যলকে। হতঃ॥ (৬৫) লঙ্ষ্মীং কামুকে। হরিঃ । (৬৬) ন্বর্ণং ভিগ্ধতে রজতত্ত । 

(৬৭) বৃক্ষম্ উপরিষ্টাৎ পক্ষিণ উড্ডয়স্তে। (৬৮) গৃহস্য বহিবৃক্ষং তিষ্ঠতি । (৬* ১ 

শৈশবস্ প্রভৃতি পোধিতেয়ং ময়।। (৭*)দুগ্ধস্ত পিপান্ুস্তত্রান্ন তৃপ্যতি। | 

৭৭। একাধিক কারকের সম্ভাবন। থাকিলে কিরূপে যথার্থ কারক নির্ণয় করিতে 

হয়, তৎ-সন্বদ্ধে দুই একটী কারিক। বল। 

৭৮1 নিম্নলিখিত প্রত্যেক বাক্যে একাধিক কাঁরকের সম্ভাবন! থাবিলে বিহিত 

কারকের নামোল্লেখ ও কারণ নির্দেশ কর ১ 

(১)পন্ঠ চৌরঃ পলায়তে। (২) গঙ্গাং গত্ব। দ্বিজঃ স্নাতি। (৩) গৃহং প্রবিষ্ত 

নিঃসরতি । (৪) নিঃস্ত্য গৃহং প্রবিশতি । ৫৫) বরমাহুয় কন্ত।ং দদাতি। (৬) কন্থাং 

দাতুং বরং আহ্বয়তি। (৭) বিপ্রায় বস্ত্রং দত্বা গৃহাতি। (৮) উপবিশ্ঠ উত্তিষ্ঠতি পীঠে। 

৭৯। নিয্ন-লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য ও তাহাঁর কারণ দেখাও ₹-_ 

(১) ক্রোশম্ উপাখ্যানং শ্রুতম্, ক্রোশেন উপাধ্যানং শ্রুতম্। (২) ভাঁধ্যাং ঈর্ধ্যতি পতিঃ, 

ভার্ষ্যায়ৈ ঈর্ধ্যতি পতিঃ। (৩) হা লোক ইশ্বরাভক্ত, হা লোকং ইশ্বর।ভক্তমূ। (৪) 

্রছাক়্ঃ কেশবং প্রতি, প্রদ্যুন্ঃ কেশবাৎ প্রতি । (৪) নটাৎ গীতং শৃণোতি, নটন্ত গীতং 

শৃণোতি। (৬) বৃক্ষাৎ পত্রং পততি, বৃক্ষম্ত পত্রং পততি। (৭) ভাক্তজ্ঞ্শনং 

কল্পতে, ভজিজ্ঞানায় কল্পতে। (৮) দান্তৈ দদাতি প্রভূঃ দান্ত। দদাতি প্রতুঃ। 
€৯)বিবাদেন অলম্, বিবাদায় অলম্্। (১০) রঙ্জকায় বস্ত্র দদাতি, রজকন্ত বস্ত্র 



প্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক )। ৮ 

দদাতি। (১১) মৃত্রায় হবাগুঃ সম্পন্যতে, যবাগৃঃ মুত্রং সম্পন্ভতে, মুত্রং ববাগাঃ 
সম্পপ্ভতে | (১২)সুর্খং পরাজয়তে গণ্ডিতঃ, যুখাৎ পরাজয়তে পণ্ডিতঃ। € ১৩) 

তীর্ঘনূ উপবদ্তি সীধুঃ, তীর্থে উপবসতি সাধুং। (১৪) ধনং দাতা, ধনগ্য দীতা। (১৫) যৃতং 

ভোজী, ঘৃতন্ত ভোজী। (১৬) মাসং ব্াকরণমধীওম্, মাসেন ব্যাকরণমধীতষ্। (5৭) 

পুষ্পাণি ম্পৃহয়তি বালকঠ, পুশ্পেঙাঃ স্পৃহয়তি বালকঃ। €১৮) মূখে! দ্েষ্টি পঞ্ডিতমূ, 
মুর্ো ছেষ্টি পঁগতায়। (১৯) গুরঃ শিব্যং ধর্মধং বজি, গুরু? শিষ্যং ধর্মং শান্তি। (২০) 

ধিক লোকমীশ্বরাঙক্তম, ধিক লোক ঈশ্বরাভত্ত। 

৮*। “বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি”--এই সুত্রটার অর্থ কি? €টা উদাহরণ দ্বার! 
বুঝাইয়। দাও । 

৮১। এমন একটী সংস্কৃত শ্লোক বল, যাহাতে ছয়টা কাঁরকেরই প্রয়োগ আছে। 

৮২। এমন দুইটী সংস্কত শ্লোক বল, যাহাতে সকল বিভক্তিই সন্গিবেশিত 

হু ছে। কে) 
৮৩। “পরাজেরসহাম্্"--এই সুত্রটির অর্থকি? টা উদাহরণ হবার! বুঝ।ইয়া দাও । 

৮৪। নিম্নলিখিত বাকাগুলিতে ' " চিহ্ত পদে যে যে বিভক্তি হইয়াছে, তাহাদের 

নাম বল ও কারণ নির্দেশ কর। যেখানে অন্য বিভক্তির সম্ভাবনা, তাহারও নামোল্েখ 

কর। €১) গৃহীত ইব “কেশেষু, 'মৃত্যুনা” ধর্্মমাচরেৎ। (২) রামাদর্শনঞঃ শোক: 

প্রাণানা'রুজতীব মে। (৩) ইক্পং ন কথং এপস্টং পিনষ্টি। (৪) 'অপাং হি 'তৃপ্তায়" 

ন বারিধারা স্বাছুঃ সুগ্দিঃ স্বদতে তুষারা। (৫) তন্যালমেষ ক্ষুধিতস্ত 'তৃপ্তো'। 

(৬) দক্ষিণেন 'বৃক্ষবাটিকামা'লাপ ইব শ্রয়তে। (৭) মনুষ্যাণাং 'সহশ্রেযু' কশ্চিছ্, 

যততি 'সিদ্ধযে'। (৮) স্পৃহয়ামি খলু ছুললিতা'য়ান্ম' । (৯) পিতেব পুক্্ং 

ধর্মজ্ঞ ত্রাতুমহ'সি 'কিন্তিষাৎ'। (১১) বৃক্ষসেচনে দ্বেধারয়সি 'মে'। (১১) ভুজল- 

পিহিতদ্বারং 'পাতালম?ধিতিষ্ঠতি । (১২) "প্তরাত্রা'দিতো। নেতা! যমন্ত “সদনং প্রতি । 

(১৩) হা 'মাতাপিতরৌ যাভ্যাং ন 'বিদ্াং গ্রাহিতঃ স্ব ত১। (১৪) হরতি “নিমেবাৎ কালঃ 
এ 

(ক) “নস্তং তূহ্বরশু রিসেবিতমলং নস্যং সুসেবে স্বয়ং 

নস্তেনৈৰ বিকাশতে কবিকুলং নস্যায় তন্মৈ নমঃ। 

নস্তাৎ শল্যতরং ন চান্তি ভৃবনে নম্তস্ত বন্ঠোইম্ম্যহং 

নস্তে মে নিয়তং বিরাঁজতু মনো হে নম্য মামুদ্ধর ।*-5উত্তটসাগরন্ত 



ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

সর্ববদ। (১৫) জটাধর; সন্ জুহুধীহ 'পাবকম্*-ভারবি। (১৬) মাতর্মে ভোজনং 
দেছি। “রামেণ' 'বাণেন' হতে। দশান্তঃস্রামা। (১৭) বিষবৃক্ষোহপি সংবর্ধ্য ন্বরং 

ছেত্তমসান্প্রতম্--রঘু। (১৮) বিচচার 'দাবষ--রঘু। (১৯) “অযোধাম্' অধ্যান্তিস্ 

ভটি। (২*) নিজং দর্শয়তে 'ূর্ভিং চাঁভিবাদয়তে '্পরান্*। কাং গ্তিং হবয়মাপ্তোহলৌ 

মুক্তিং যোহগ্ন্য দিৎসতি ॥ (২১) ম উবাস চিরং 'কালম্*_বিফু। (২২) ত্রহি 

“তত্বেন' লক্গণ__রামা । (২৩) 'শক্রণ। নহি সন্দধ্যাৎ--হিতো।। (২৪) 'প্রণক্পেনা'গতং 

পুত্রং কন্ত্যজেদ্ জগ্নতীতলে । (২৫) কৃতং 'নন্দেহ্থেন”। (২৬) পশ্ততস্তে মরিষ্যামি যদি 

'ামো+হভিষিচ্যতে । (২৭) যে। যত্র কুশলঃ “কার্ষো” তং তত্র বিনিবেশয়েং । (২৮) গুরু 

“শিষ্যায়' চপেটং দদাতি। (২৯) “ষথ দুগ্ধ তাছ্ন্নং তুঃয়ে পুষ্টযেহপি চ। সাধুভ্ভিঃ সহ 

সংসর্গঃ ধর্মীয় চ সুথায় চ* । (৩০) “নাহিত্যং রোৌ৪তেহত্যর্থং “ক শ্মৈচিদ্' গণি তং পরমূ। 

*্যন্মৈ' তু হ্বদতে সূ্ববং শাস্তরং ধন্ঃ স হি ক্ষিতৌ” ॥ (৩১) *দ্রহাতি 'প্রতিবেশিভ্যে? মুহ- 

ভৃত্যায়' কুপ্যতি। ঈর্ধ্যতি 'ভুরিভাগ্যেভ্যো' ধনাঢ/শ্চেদশিক্ষিত; ॥ (৩২) "বারয়েদ্ গ। যথা, 

“শত্য।দ' মার্জীরঞ্চামিষাদ্" যথ।। আত্তরং রিপুবর্গং ত্বং 'চেতসো? বায়য়েৎ তথ! ॥ (৩৩) 

“ারীয়নী ধনাদ্" বিছ্যা বিদ্যা।য়। বুদ্ধিরুত্বম। বুদ্ধেরপুত্ম! ভক্তিহরিলভ্যো যয়ৈকয়11”-_ 

মহাভারত । (৩৪) “পিতা পুত্রঃ সমাবত্র সমাহ্ঙ্টো যেন তু। পিত। ন প্রতি 'পুত্রাদ" 
ব। ন পুত্রে। বা 'পিতুঃ প্রতি |” ৫৩৫) “সম্পদাং নহি তৃপ্যান্তি ভোগ্রতৃষ্ণাতুর। জনাঃ৮। 

€৩৬) “হধায়াঃ' পরিতৃতপ্তেন “গুড়ং কেনাভিনন্ব্যতে |” (৩৭) “প্রণমত্যুন্নভিহেতো- 

“জীঁবনহেতো। বিমুঞ্চতি প্রাণান্। ছুঃখীয়তি 'হখহেতোঃ” কো মুঢ়ঃ “সেবকাদপ্ঠতশ । ৫৩৮) 

“নরে। যাতি যমাহৃতঃ “মুহাদাং' রুদতামপি" (৩৯) পদিনস্ত' পঞ্চকৃত্ো ষঃ স্থথং সহেত 

ভোজনম্। দ্বিরপি নৈব 'রাত্রেঃ' স শ্রমানুনারনী ক্ষুধা” (৪*) “পিনষ্টি 'চৌরস্ত 

নিহস্তি 'হস্ত' রুন্নটয়ত্যুদ্মমবঞ্ধকন্ত। 'দন্তোশ্চ নিজাসয়তি প্রহস্তি, শাস্তিবিভাত্যাঙ্গল- 
রাজ্যকালে ।” 

৮৫। (ক) নারায়ণং নমস্কৃতা গচ্ছতি, নারায়ণ।য় নমস্কৃত্য গচ্ছতি। (খ) “নদীম্ 

অবগাহ্থ উত্তিষ্ঠতিষ্, “নছ্যাঃ অবগ্ণাহ উত্তিষ্ঠতি”-_এই দুইটা বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে 
কোন্টী ব্যাকরণ-নঙ্গ ত, তাহ! ম্পষ্টরূপে বুঝা ইয়। দাও | 



তদ্ধিত। 

1 লন্ত্বিন: | (ক) 

এই প্রকরণে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইতেছে, তাহাদের নাম 

তদ্ধিত। 

৭ । ক্মিনি ন্ত্বিহাতরজ্য । (খ) 

ূর্ন্তণ ইৎ হয়, এরূপ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতি 
পদ্দিকের আছ স্বরের বৃদ্ধি হর । যথা বিষণ +যণ২বৈষণবঃ। 

ঙ 

ই। ভ্ুলনাহৃযী: । (গ) 

ূদ্ন্ত ৭ ইৎ হয়, এরূপ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে সুভগা, 

দুর্ভগা, অধিদেব, অধিভূত, ইহলোক, পরলোক, সর্বলোক, 

সর্ববপুরুষ, সর্ববভূমি, অকুশল (ঘ), পরপ্্ী প্রভৃতি প্রাতি- 
মি
 ০৯৮৮ পপ শসা

 ৯ পপ পা পপ 
পপি 

(ক) “তদ্ধিতাঃ*-( প। ৪1১৭৬ ) 

(খ) “তদ্ধিতেঘষচীমাদেই” ( পা ৭২১১৭) 

( গন “হস্ত সিদধস্তে পর্ববগনন্ত চ*--01৩1১৯)% “অনুশতিকাদীনাঞ”-(প 1৩২৭১) 

(ঘ) “ভগ্জঙ্গল-হৎ-সিদুধেনু-বলজদোত্তরা:”--অর্থাৎ ভগান্ত, লঙ্গলান্ত, রদন্ত, 

সিক্ত, ধেঘবস্ত ও বলজান্ত শব্ধ তগাদির অন্তগত। “আনীস্বরো হশুচিন্চৈবাক্ষেত্রজ্ঞাকুশলো 

মতৌ।» অকুশল, অনীশ্বর, অশুচি, অক্গেত্রজ্ঞ, অনিপুণ প্রভৃতি শব্দ বিকলে সুভগাদিঃ 

অর্থাৎ এক্রবার সুভগাদি, 'আর একবার ন্থপঞ্চালাদিগণের অন্তর্গত । অতএব ইহাদের 

বিকল্পে উতর পদেরই বৃদ্ধি হয়। যথা-_নাকৌশগ্সম্ অকৌ ণলম্; আনৈথব্য)ম্ অনৈরবর্য্যস্ত 

ইত্যাছি। 



'৯৩ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

পিকের অন্তর্গত উভয় পদেরই আগ্ছ স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা,__ 

স্থভগ1+ষণ.₹সৌভাগ্যম্। 

৪1 ২ ঘণ্তাপ্াইছিলীঘজা। 

ধন্য ৭ ইৎ হয়, এরূপ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে স্থুপঞ্চাল, 
অর্ধপঞ্চাল, গুরুলঘু পিতৃপিতামহ, অগ্নিদেবতা, পিতৃদেবতা, 
ঘ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, চতুবর্ষ, পঞ্চবর্ষ (ক) প্রভৃতি প্রাতিপদিকের 

(ক) সংখ্য।-পুর্ববক বর্ষ শব্দ স্কুপঞ্চাল[দির অন্তর্গত। যথা-_ছ্বিবার্ষিকঃ, ত্রিবার্ষিকঃ, 

চতুর্বার্ধিকঃ ইত্যাদি ভবিষাৎ-অর্থ বুঝাইলে হয় না । যথ।- ত্রীণি বর্ধাণি ব্যাপ্য টানা 

ব্রৈবর্ষিকঃ €২ শুত্র)। সুভগ্াদির মধ্যে ইহাদের উল্লেখ ন! থাকায় “ত্রৈবার্ষিক' ইইৎ 

পারে ন।। সংখ্যা-পুর্ববক “দংবৎসর? শব্দও সুপঞ্চালাদির অন্তর্গত | যথ।-_দ্বিসাংবৎসরিকঃ। 

“বর্ষস্তাভবিষ্যতি"--(প1 ৩।১৬)? সংখ্যায়! উত্তরস্য বর্ষ-শবহ্য অচামাদেরচো! বুদ্ধি- 

ভবতি। দ্বিবর্ষে অধীষ্টে। ভূতে! ভূতো! বা ঘিবার্ধি কঃ, ত্রিবার্ষিকঃ। অভবিষাতীতি কিম্? 

“যন্ত ত্রৈবর্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভূত্যবৃত্তয়ে । অধিকং বাপি বিছ্যেত স দোমং পাতুমরাতি |” 

এত্রীপি বর্ষাণি ভাবীতি ত্রৈবর্ধিকম্*--ইতি কাশিকা। অর্থাৎ সংখ্য।বাচিক শব্দের পরস্থিত 

বর্ধ শব্দে যতগুলি স্বরবর্ণ আছে, তাহাদের মধ্য আছ স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথ!--দ্বিবার্ষিক?, 

ব্রিবার্ষধিকঃ। ভবিষ্যৎ-অর্থে হয না। যথা--ত্রেবর্ষিকং ধান্ম্। 

দিদ্ধান্তকৌমুদদীতেও এরূপ আছে। উক্ত স্বত্রের বৃত্তি £--“উত্তরপদন্ত বুক্ঃ স্যাৎ। 

ঘ্বিবার্ষিকঃ। ভবিধ্যতি তু দ্ৈবর্ষিকঃ।” এইরূপ উদ্দাহরণ আছে। 

সংক্ষিপ্তনারে সদ্ধিপাদে (৪৩ সুত)--“ব্ষস্ত/ভবিষাতি*। «থে বর্ষে অধীতো গ্রন্থঃ 

ঘ্বিবার্ধিকঃ। ভবিষ্যতি তু দ্ধে বর্ষে ভাবি দ্বৈবর্ষিকম্”-_বৃত্বিতে এইরূপ আছে। এই স্ুত্রের 

টীকায় গোয়ীচন্দ্র বলেন-_-“ণিৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে সংখ্যাবাঁচক শব্দের পরস্থিত 

বর্ধ-শবের আদি-স্বরের বুদ্ধি হয়, যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ভবিষ্যৎ ভিন্ন অর্থে বিহিত হয়। 

্বিবার্ষিক--পূর্ববৰৎ টিকণ,* * * 'স্ত ত্রেবর্ষিকং ধান্যং স সোমং পাতুমর্হতি'--এস্থলে 

ভবিষ্যৎ-অর্থে ভদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে*। 



তন্ধিত। ৯১ 

অন্তর্গত দ্বিতীয় পদের আছ স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা-_সুপঞ্চাল 

+ কণ.₹স্থপাঞ্চালকঃ। 

খু। ন ব্যল্দান্ঘ বল্ল । 

ূর্দন্ ৭ ইতের আছ্ঘ-স্বর-বৃদ্ধি-রূপ যে কার্য বিহিত হইল, তাহা, 
সর্বত্র হয় না। যথা_পদ+ কণ.- পদক 

€ | অ্বমীন্বীদী অন্হত্ী: | 

তন্দিত-প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের 

একথানি মুদ্রিত সুপজ্ম-ব্যাকরণের বৃদ্ধি-প্রকরণে “দিশঃ পরশ্যামদ্রাণাম্*--১* পত্রের 

বৃত্তিতে “ছ্থৈবার্ধিকং ভক্তম্, ত্রৈবার্ষিকং ধান্যম্*_-এইরূপ উদাহরণ আছে। একখানি মুদ্রিত 

কলাপ-ব্যাকরণের চতুইে-বৃত্তিতেও “বৃদ্ধিরাদৌ মণে”--৪৩৩ নুত্রের টাকায় “তা বিস্যর্থে 

তু দ্থে বর্ষে ভাবি দ্বৈবার্ষিকম্” এইরূপ উদাহরণ আছে। কিন্তু উভয় ব্যাকরণেই এই ছুই 

স্থলে লিপিকর-প্রমাদ-বশতঃ এইরূপ হইয়াছে। নতুবা অভবিষ্যৎ-অর্থে সংখা-পুর্ব্বক বর্ষ- 

শব্দের উত্তর-পদ-বৃদ্ধির বিধান করিয়া! তবিষাৎ-র্থে প্রত্যুদাহরণ- কালে পুনরায় তাহারই 

উত্তর-পদে বৃদ্ধি নিতাস্ত অনঙ্গত হয়। বিশেষতঃ সভগাদির মধ্যে ইহার উল্লেখ নাই। 

আরও ইহাতে কাশিকা, সিদ্ধান্তকৌ মুদী, সংক্ষিগতনা র, মুগ্ধবোধ-টীক। কার শ্রীরামতর্কবাগীশ 

এবং কৃষ্ণনাথ স্যায়পঞ্চনন-কৃত বৃহনুপ্ধবোধের মতের সহিত বিরোধ হয় । 

“যস্ত ত্রেবর্ষিকম্” এই শ্লোকটা ব্রন্মবৈবর্ত-পুরাপে যষ্টিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-খণ্ডে 

নারদের প্রতি নারায়ণের উক্তি। এই যুল পুস্তকে “ত্রেবারধিকং এইরূপ পাঠ আছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও “উত্তররাম-চরিতের” প্রথমান্কে “সোমপীতী” পদের ব্যাখ্যায় এই 

শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিও এ্্রবার্ষিকং এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন । 

মনুমংহিতার ১১শ অধ্যায়ে ৭ম ক্পোকে “ত্রেবার্ষিকং তক্তং* এইকাপ পাঠ আছে। অতএব 

ইছার রহন্য সুধীগ্নণের বিবেচ্য । ্ 



৯২ ব্যাকরণ-কৌমুধী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

অন্তস্থিত অ-বর্ণ ও ই-বর্ণের লোপ হয়। যথা, শিব + বণ. 

শৈব, অগ্নি+ ষেয়ণ.- আগ্নেয়ঃ (ক) 

৩। হ[ব্য তব । (খ) 
তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের 

অন্তস্থিত উ-বর্ণের গুণ হয়। যথা, বিষুণ4+ষণ.- বৈষ্ণবঃ (গ) 

2। স্মীহীহ্বনী অ: ব্হনন্ 
ও-কার, ও-কার ও খ-কারের পরস্থিত তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য ত্বর- 

কাধ্য নির্বাহ করে । যথা, গো+য-গব্যম্, নৌ+য-নাব্যম্ 

পিতৃ+য পিত্রযম্ (ঘ)। ন 

ও | ঠন্বাদী ভিলনি। (উ) 
ড-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের টির (২১) 
লোপ হয় (চ)। যথ!, কিম্+ডতম -_ কতম। 

পে পপ শাপসপাপাসিপা নি 

(ক) প্রিয় +ইঠ্ ০ প্রেষটং প্রশস্ত + ইস ₹ শ্রেষটঃ, ইত্যাদি স্থলে হয় না। 
/(খ) “ওগ%ণ:*--( পা ৬।৪।১৪৬) 

(গ) শ্বয়ভঁ+ ষণ.স্বায়ভবঃ--৭৩ হত্র দেখ। তুরানাহং পুরোধায় ধাম ম্বার- 

স.বং যযু₹”--কুমার ২'১ 

(ঘ) স্বরকাঁধ্য নির্বাহ করায় যথাক্রমে ও-কারের স্থানে অব্, ওুঁ-কারের স্থানে 

আব, এবং খ-কারের স্থানে র্ হইল। 

($ড) “টে” পা ৬৪।১৪৩) 

(২১) অন্ত্য স্বর ও তদবধি বর্ণকে টি বলে। 

(চ) সস্তযন্থর এবং তাহার পরবর্তী বর্ণ উভয়কেই 'ট' বলে। যথা-_- রান শব্দের 

“অন্এই ভাগকে টি বলে। যদি অস্ত্য বরের পরে আর কোন বর্ণ না থাকে, তাহ 

হইলে কেবল অন্ত স্বরকেই 'টি' বলা হয়। যথা-“হরি' শবের ই-কারই 'ট'। 



তদ্ধিত। ৯৩. 

ও 

০) শনি: । (ক) 

ড-কারেং তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে বিংশতি-শকের তি এই 
ভাগের লোপ হয়। যথা, বিংশতি +ডট.-বিংশঃ। 

18 জুন্বনী অনতীবান্রন্: অহান্ন ছ্বিলি। (৭) 

ণ-কারেৎ তদ্দিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত আগ্-স্বর- 

স্থান জাত স্থানে ইয় বস্থানে উব হয়। যথা, ব্যশ্ব+ ধিণ, 

_ বৈয়শ্থিঃ : ্বশ্ব + ষিণ - সৌবশ্থিঃ | (গ) 

হু । স্বাাহীনাস্্র ( দা ৩।ই।৪) 
ণ-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে দ্বার প্রভৃতি (২২) 

প্রাতিপদিকের আগ্ভ য ও বস্থানে ইয়, ও টং হয়। যথা, 
দিপা 

(ক) “তি বিংশতেভিতি' ৫ পা ৬ ৪1১৪২) 

(খ)। ন যাভ্যাং পদাস্তাভ্যাং পূর্ত তাভ্যামৈচ*-( প1 ৭1৩)৩) 

(ক) বাশ বি+অগ্থ। ১১-হত্রানুসারে য স্থানে ইয়, হওয়ার “বিয়্ হইল। 

পরে ২ স্থত্রামুসরে বৈয়ঙ্থিঃ হইল। এইরূপ সু+অশ্বশ্পন্বশ্থ। ব-স্থানে উব, হওয়ায় 

নবস্ব' হইল। পরে ২ শৃত্রানুলারে সাবি? হইল । আদি ম্বরের স্থানে জাত না হইলে 

হর ন।। যথ। দধিপ্রয়ং অঃ. দধ্যশ্বঃ, দধ্যগ্ব + যিণ.. দাধাঙ্থিঃ ; অধুপ্রিয়ঃ অবঃ ৮ মধ 

মধ্বস্থ + ধিণ.স্মাধ্বহিঃ। যও ব স্বিতীয়-্র স্থানে জাত হওয়ায় ইয়,.ও উব, হইল ন1॥ 

পদের অন্তস্থিত ন। হইলে হয় না। যথা_ই ধাতু+শতৃস্যৎ। বৎ+ধণ,স্যাতম্। 

পদের অন্তস্থিত না হওয়ায় ইয়, হইল ন! | 

ছ২) ছার, বর, স্থাধ্যায়, ব্যকগ, বস্তি, খবর, শ্বকৃত, স্বাহুমৃছু, বস্ শবন্, ্ব। 
বোপদেব-মতে '্বগ্রাম* শববও ইহার অস্তর্গত। 



৯৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ন্বাহ+ লি্ন্-ভীলাহিক্জ:, হ্ব+ মন্ৃ-ম্বীন্রহল্, হ + মব্[_ 
ন্বী্বল্। ( ক) ূ 

₹হ। ল ব্ভ্াননাহীলাল্। (খ) 
স্বাগত প্রভৃতি (২৩) প্র্(তিপদ্িকের আছ্য ও ব স্থানে ইয়, 

ও উব্ হয় না। ব্াঝল+ মিজবাস হ্াবনিজ:, আ্মনত্কাহ + 

সিল্ক -্ন্সালভ্থবাহিজ: | 

28) না তব্রাদহ্ন্যভন্ী; | () 
ণ-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে শ্বাপদ; স্থস্কু, এই ছুই 

প্রাতিপদিকের য ও ব স্থানে বিকল্পে ইয়, ও উব হয়। 

?8। ক্সত্যঘাজ্িন: | 
যে সমস্ত তদ্ধিত প্রত্যয়ের চ ই হয়, তদন্ত শব্দ সকল অব্যয় 

হইয়। থাকে । জ্ি+ন্বু্_্ি, নন + ন্ঘক্_ অস্ত; । 

£€। আঅদন্স। , 
বক্ষ্যমাণ প্রত্যয় সকল অপত্যার্থে বিহিত হয়। 

(ক) গ্রীরামতর্কবাঁগীশের মতে ধনার্থক ম্ব-শব্দ হইতে 'দৌবম্* এবং আত্মার্থক 

স্বশব্দ হইতে “দ্বকীয়ম্ ও "হ্ীয়ম্' পদ হয়। বামন ও ধর্মদাসের মতে আত্মার্থক ন্ব-শব্দ 
হুইতেও 'সৌবম্” এই পদ হয়। 

(খ) “ম্বাগ্বতাদদীনাধ”--(পা ৭৩৭) 

(২৩) স্বাগত, স্বধবর, স্ব, ব্যস, ব্যড়, ব্যবহার, স্বপতি। বোপদ্বেব-মতে 'ব্যায়াম' 

শবাও ইহার অন্তর্গত। - 

(গ) “পদাস্তস্তান্যতরহ্তাম*--€ পা ৭1৩৯ ) 



তদ্ধিত। ৯৫. 

৩। আঅহ্ন্দনন্ মিব্য (ক) 
অপত্যার্থে অ-কারাস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিণ. হয়, ষ. ৭. 

ইত ই থাকে। যথা, ু হক্জাঘত্ী আহি: ভুজ্মহ্ঘহ্যাসন্া 

হাত্সহঘি: (খ), ভীব্ত্তান্া ভীঘ্ি:, আানজ্তাবক্ঘাদন্ বাত 

স্বাছি',্ঘিভিহহ্যাঘন্স বীঘিদ্বিবিত, ক্রজ্ীলব্যাঘন্যম্ শ্যাজীলি:, 
িন্তহ্যাদন্ম ঈন্দব্বি, জ্রমীনজব্তাঘন্র জীমীনজি', লব্ভুক্- 
ব্যান লাহ্ভন্দি:, জদ্যহ্আাদন্ম জাহ্যি;, সত্যব্রহ্যাসলত্ 
দা্যুন্নি:। 

51 নাল্পাহিজ্ৰস্ব | 
অপত্যার্থে বাহু হু প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর িণ.  হয়। 

৫ ক) ব্যাকরণ-কৌমদীর- 

প্রত্যয় -** পাণিনি *** মুদ্ধবোধ ... সংক্ষিপ্তপার ***  কলাপ 

বিণ. ১ ইঞ, ৮৮ ফি 2 ইং তত ইপ, 

ষেয়ণ ১১১ ঢক্,উঞ, ০৮ ফেয় ৯১ এয়প, ০ এয়খ, 

য্যণ.. ** যঞ্ ১৮ ক্য ত শ্য *** পয, যণ, 

ষায়নণ, *** ফকৃত ফঞ, ৭ কায়ন ৭ শায়ন ** 
ঈয়পণ। -** দুণ, হি ণীয় নর ঈয় ১৭ ঈয় 

ধিকণ ** কৃ ০. ফিক ০ ণিক 2০ ইকপ, 

ষণ, ঠঃ অপ. ঠা ফঃ রর ণট্ ৪৩ অণ. 

চশস্ রর শস্ নী চশস *** শন্ সা শস্ 

কৃতৃহ্চ, **, কৃত্বহচ,। "১ চকৃত্বল্ ** কৃত্বস *** কৃত্বস্ 

মুতিচ, ** দাতি ** চসাৎ ** সাং এ” সাতি 

(খ) পপ্রদ্ীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী"--মহানাটক ।--এস্থলে “গশরথন্য অয়মূ” এ? 
সঙ 41 প্এ ৯ 



৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

যথা, ্রাসথীহলত ভ্রান্তি: (ক), ভমন্্রাথীহ্ন্সল্ ক্সীঘ্্াস্লি:, 

ভনিল্হী;: ব্সদন্সন্ কসীঘনিন্হনি:, ভ্রলব্ঘা ক্সঘন্ম লাঈবি:, 
রজ্বাা ক্স্ল লাজন্বি: ; ভ্থামবাযা ক্সঘনন ভ্যালি, 
স্বলিলাবা ক্সঘন্া বীলিলি:, ভদ্দিলাঘা ক্সঘন্জ ভীন্ছিন্ষিঃ 
তনত্থীহ্দন্সল্ ক্গীতত্বনি; | 

8৪. | ভজী ভ্বাব-ন্তমালী: নিবি । 

বিণ. প্রত্যয় হইলে ব্যাস, স্ুধাতৃ, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর 
ডক হয়, ড্ ইত, অক থাকে । যথা, ল্যাবহ্আামন্ ব্রয়াঘজি:, 
ভুঘানু: বমবম জীঘালন্দি: | 

৭ |. লভাতিষ্ৰ: লালন | (খ) 
অপত্যার্থে নড় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর যায়নণ, হয়, ষ. 
ণ ই, আয়ন থাকে । যথা” _-লভ্ন্সাসন্ লাভাবল:, স্বহহ্া- 
ঘন্ম ল্রাহামহ্য£, অআুক্রত্আার্ভ লীজ্বাল:, মজহ্মারন্ৰ 

আামব্াল:, লহ্হ্ঘানন্লা লাহানব্য:১ ভাব্বক্সআানত্স ভান্ামল:, 

জানবব্সানন জানব্াঘল!, হল্হহ্যোনন্ৰ জাল্সহামল:, জব্- 

ন্বহক্ঘানত্শ জাবন্মহাজব্যত১ ভীষ্হ্যাঘব্্ ভীষ্মাল:, নল্মল- 
বানর দালাল, জুমন্মহহ্আাঘন্ৰ বীমন্মহাব:, গঙন্বহ্ঘা- 
ঘন্স ্সাহ্ব্াল, নহ্হব্তানন্তা নাহৃহামব্য:১ ভভ্তবন্বহ্যাদন্অল্ 

পীতূকনবাব্য:, হৃন্বহ্যান্তা হান্াযব্থ: | 
কে) শবাহুনামকন্ত কণ্তচিদপত্যস্” ইত্যর্থে বাছ+বিণ.-বাহবিঃ ৫৭ নুত্র)। 

(খ) “নড়াদিভ্যঃ ফক” € প1 8১৯৯) 



তদ্ধিত। ৯৭ 

২২1১ বনাহিজ্ৰ: চ্মন্ম। (ক) 
অপত্যার্থে গর্গ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষ্যণ্ হয়, ষ 

ণ ইত য থাকে। যথা, আনব্ৰ।তন্তা লাব:, অল্বাহ্তাঘত্ 
নাজ্বন', আবান্বীহ্সন্মল্ সানক্ৰ:, ঢহ্বীহসন্ দীন: লিজ্া- 

নীহনন্ নদ্বানন্তন্য:১ ভীছ্িলব্আাণন্তা ভীন্িন্য:, ভ্র্লীহ্নন্তা 

নাঙ্রম্স:, অব্ভীহণন্ লাব্ভত্য:) লমীহ্ণন্্ লাঘজ্স:১ জিলীলী- 
বসন জনীনজ্ৰ:, জ্ব্ভিন্া স্সনন্্ ভ্বীব্ভিন্স:, অন্নক্জান্যা- 
দন্মস ঘাল্পনকজন:, জক্তিজন্যাঘন্ৰ সাহ্তিক্য' ল্ব্যব্ন্সাদন্স' 

স্বাব্নন:, ল্বতৃক্বহ্যাদত্ শ্রীবৃন:, ভুরহ্যাদন্থা লীরক্:, 
অজলহ্বনব্তন্তা আলহ্বনন:, নহাজ্হ্আনন্ম হাহাজ্হ্ৰ:, জানু 
হ্ত্আনন্ম জানুজব্ত:, ক্সহবহ্ঘন্আাত্মদ্ ক্সাম্ৰহছ্ঘ+। দুনিলাজ- 
ব্আানন্জ দীনিলাহ্ম: ভলুজ্দব্যানন্ন্ দীন: সব্নিন্ষহ্তা- 

ঘন্যল্ ক্সাহিলনগ্:, ভিনিহন্ হলন:, ক্সহিনিহনলনল্ গ্সাহিলন: 
দলাদনহ্দর্নন দাজাঘন্স; | 

ব২। মিনাকিক্মিঃ মন্ | (খ) 
অপত্যার্থে শিব প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষণ. হয়, ষ্ ৭. 
ইত, অ থাকে । যথা, মিন্রন্সানন জ:, জন্জন্হ্স্আাদনন 
ান্ল্। ্কঘিজ্হ্সাঘলন জীদিজ্:, শিন্মঅধ্থ হু ক্স 
বকসল্রত্ব:, হ্নব্যৎএ(4৭ হ্ান্রব্:, জবালামহ্যাদন্মল্ আসীবনাল:, 

(ক) “প্গাদিত্যো বক” (পা ৪1১১০)... 
(খ) £শিবাদিভ্যোহণ* (পা 8১১১২) 

ণ 
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স্ঘঘাযা স্মরন ঘা: অজব্যাঘন় মরা: তৃষ্কাত্যাঘন্ তীষ্কা 

ষ্ঠা্যাঘনন ভাসা: কঅংক্ডৃত্য্যালনল্ ক্সা:হ্যুষা:, জব্বানা 

কসনলনল্ ই:, অনজন্া ক্সঘনন ভান: | 

তই । নিকাহ: । (ক) 
অপত্যার্থে বিদ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষণ হয়। 

যথা, নিহহ্যাসন নিভু:, ভলনক্যাঘলনল্ ক্সীং, জছস্মদব্আান্ 
জ্বাজ্যন:, জ্জজিন্ত্ানত জীক্িজ:১ মহন্বাজন্সাদনন াহভ্াল:, 

ভনলন্থী: ক্সসলনল্ জীপলন্মন:, িজব্রানহ্আঘলন নহ্জ্ালহ:, 
কভিটীব্যস ক্স্ননল্ আসািলব্য:, আ্হ্বনীওদনন আ্যাহলল:, 
হ্যলন্দব্সানন জ্দীলজ:, সন্দূহ্মামন্যল্ সাজু: দবননু 

স্সঘনন দীনমন:, ভ্লব্সাপলন দ্ীল:, তৃন্থিনৃহদনন হীছিল। 

৪) ঝ্বনাত্য্র | 

অপত্যার্থে ভৃগু প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষণ্ হয়। 

যথা, ক্যিনীহসন্ত লাহান:, লবীন্বিহণন্তা লাবীলঃ, অজ্িম্তত্যাদনা 
লাহ্িম্ত:, জ্্রজাত্মান্থ জীল্কা:; শীনলব্ঘাপন্ত মীলল:, ক্ষতি 

কী$দবঅন্ ন্সান্তিঘ:, নিহ্বালিলব্াঘন্ম লহ্বালিল:) ছল- 

বাডুত্সাজন্ী ঘান্লীহাদ্বঃ, আাব্ভীব্ব্জী আব্ভজ:, লন্ৃঅহ্যাজন্জ 

নাস্তৃত্নিঃ, অহীৰ্ন্ যাহুন, দ্বুহীৰ্তন্যা দহন: হম্বীৰ্তজ্ 
হাছন:, জ্জুবীহ্ঘব্ী জীহ্ন:, ললীহ্ন্ লালন:, ভুঘহ্হ্সাসন্স 

হীরক: চ্মনহ্আানন্ নাল্জল: | 

(ক )--.পব্দাদিভ্যোইএ (পা 51১1১০৪) 



শা শীাশিপাীশাশীপোশীশীশীট 

তন্ধিত। ৯৯ 

₹ধ। ট্জ্ল্রাজ্-জ্ীহত্য-মলৃচ্-লানুদা: | 
এক্ষণীক, কৌরব্য, মনুষ্য, মানু, এই চারি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ 
হয়। যথা,--্ুছম্বাজ্ীহ্ন্সল্ হন্বান্জ, জজরহীহসেন্ত জীহ্জ্য!, 

লনলীহদন্স অনুম্থঃ লালন: | (ক) 

₹হ। লান্তত্ৰ্ অঁভ্সাঘা: | 
বণ, প্রত্যয় হইলে সংখ্য।-বাঁচক শব্দের পরবর্তী মাতৃ-শব্দের 
উত্তর ডুর্ হয়; ড. ইত, উরু থাকে । যথা, ল্মীলালীহনন্স 
্লানুহ:, লব্যা মানুষ্যালঘনন্র আক্মান্ত: । (২৪) 

₹৩। জন্মাম্বা: লীন ল (দা 81$18$€ 
ষণ, প্রত্যয় পরে থাকিজ্ল কন্তা-শব্দ-স্থানে কনীন হয়। যথা,__ 
ন্যাা ক্সসলত্র জ্ালীল;: | (খ) 

₹০ | ভ্্রীক্য: নব্য | (গ) 
অপত্যার্থে স্ত্ী-প্রত্যয়াস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ষেয়ণ হয়, ষ. 

পপ কাপ ০ আশপাশ শাশশীীশাীস্পপাপাাশশিিপীটিশটিপপাসপসপীল পাপা শিট পাশ পট পপ 

(ক) জাতি বুঝাইলেই 'মনুয্ত' ও 'মানুষ' এই ছুইটি শব্দ হয়। “কেকয়' শবের উত্তর 

অপত্যার্থে ষণ. প্রতায় করিলে য স্থানে ইর় হয়। যথ!--কৈকেয়ী। গোয়ীচন্ত্রের মতে 

কেকয়-সমানার্থ কীকয় শব্দ হইতে কৈকয়ী, এবং কেকয় শব্দে তদ্দেশ-জাত স্ত্রীর উপচার 

করিয়া! তাহার উত্তর নদাদিত্ব (বা গৌরাদিত্ব) প্রযুক্ত ঈপ, প্রত্যয় করিলে কেকয়ী 

পদও হইল থাকে । 
(২৪) সম্ ও ভদ্র শব্দের পরে থাকিলেও হয়। যথা--নাংমাতুরঃ, ভাত্রমাতুরঃ॥ 

(খ) পকানীনো ব্যাসঃ কণশ্চি-_অনুঢ়াঙলা এবাপত্যমিতার্থ:*--সি, বড । 
(গ) 'স্ত্রীভ্যে। ঢচক্” (পা! ৪১।১২* ) 



রঃ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ণ. ইং, এয় থাকে । যথা, ্বক্ৰাতা ক্সঘন্্ বাঘ, হাছাযা 
ক্সত্ কাপর: লিনলানা আনন লন, লাভৃজাা ক্সঘন্ড 

নাতুজয:, ঘহলামা ক্সঘন্ম বাহলয:, ন্তষ্থাআা ক্সতন্ বসব, 

লনিন্যা আমন লানিলঘ$ বক্া ক্স লাউ, জ্তক্ঘা 

স্সঘন্া লীন্গীঘ:, হীদ্িব্া স্সঘন্ত হীস্িষাত:, কবিতা 
ক্সঘনয বীক্িব্ছঘ!, জ্জলাহিজ্াযা ক্সঘন্া জীলাহিজীয:, ক্সবিত্র- 
জামা আসসলান্ ক্সাকিত্রজন:, বীঘাঘা সন বীপন: (ক)। 

₹৫ | জীপ্রক-লীঘাবী । (ক) 
'বীঘাঘা গঘনন্ল্' এই অর্থে লীঘ্বব ও দীম্ৰা্ এই ছুই শব্দ 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 

ই০। হালাহিষ্ৰস্্ (দা 81118হহ) 
অপত্যার্থে শুভ্র প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষেয়ণ হয়। 

যথা, হ্যধ্লহআাঘন্ আীলীত:, ক্সনহঘনগ্রল্ ক্সানিয:, লাব্ডভীহ- 

সন্জ ঢাক্ভনীঘ:, নিলানৃব্তন্্স লাম আন্জুলহদন্ আান্জনয:, 

জনবহ্ঘাঘন্স আালবীম:, ছুনহহ্যাদননজ্ হনব । 

২1 জীদ: সঅব্যারধাজ্জ । (খ) 
ষেয়ণ, প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত উ-বর্ণের লোপ 

হয়। যথা, ন্যব্হ্ভীহনন্ম লাজব্উম:, জলব্ভত্বা ক্সর্ন 
জালব্তব্ীঘঠ । | 

(ক) *'পৌধায়! চুক (প1 ৪1১1১২৯); “আরগুদীচাম্* ( প। ৪1১1১৩৭ ) 

/ এ) ঢলাপোহকড্র;* (পা ৬1৪1১৪৭ ) 



ত।দ্ধত | ১০১ 

ইৎ। ন দাহভ্জলু:। 

পাও ও কদ্রু শব্দের উ-বর্ণের লোপ হয় না । যথা, _দাব্ভীহ্মন্ 

নাক্তনয:, জা ক্সনন্য জারুনম; | 

ইহ | ম্ুমমাইহিল্ আমব্ছি | 

ষেয়ণ, প্রত্যয় পরে থাকিলে সুভগ! প্রভৃতি প্রাতিপদিকের 

উত্তর ইন্হয়। যথা স্বমমামা ক্সঘন্ কীনানিলজ: (ক ), 

কৃনমানা ক্সঘব্ম ভীলীবিনম:, অন্বনযা ক্সমন্ত ভ্রান্নন্দিনয:, 
জলিম্তাঘা ক্সসন্স জ্ালিভ্তিলন:, লচ্ষলাজা ক্সসন্স লাহ্- 

লিলম:, দহব্জিআা গ্সতন্ দাহব্জক্য: । (খ) 

ই৪ | ক্্রত্বভামা না (দা 81211২৩) 
বেয়ণ, প্রত্যয় পরে থাকিলে কুলটা-শব্দের (২৫) উত্তর 

পপ পলাশ লাস ৮ পপ শি পলা শাপলা পাপা 

(ক) সুভগা1+ষেয়প.-নুভগ1+ এয়- সৌভাগ1+এয় (৩ শুত্র)-সৌভাগ।+ ইন্ 

শ-এয় (৩৩ সুত্র )- সৌভাগ। + ইনেয়»* সৌভাগিনেয়; (৬ সুত্র )। 

(খ) “পর্থ স্ত্রীতি যণ্ঠী-মমাসঃ। পারক্ত্রৈণৈরঃ পরভার্য্যায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থ:*--তত্ব- 

বোধিনী। “পরক্ত্রী” শব্দ বিদাদি-মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। ইহার উত্তর বণ, প্রত্যয় এবং 

পরক্ত্রীশব্দের স্থানে 'পরশু' আদেশ হয়। “পর! চাঁসৌ শ্রী চেতি কর্াধারয়ঃ | পরস্ধিয়া 

অপত্যং পারশবঃ। ব্রাহ্গণ।ৎ শুদ্রায়াং তেনৈবোটায়ামুৎপন্ধঃ ৷ সাচ জাত্যস্তরযোগাৎ 

পরক্ত্রী*-_তত্ববোধিশী। ব্রাঙ্গণ যদি কোন শুক্রাকে বিবাহ করেন, তাহ! হইলে এ 

্রাঙ্মণের ওরদে এবং শুদ্রার গর্ভে যে দস্তান হইবে, তাহাকে 'পারশব' বল। হয়। 

(২৫) এস্থলে কুলটা-শব্দের অর্থ, সতী ভিক্ষেপজীবিনী স্ত্রী; ব্যভিচারিণী স্ত্রী 

নহে। 'ব্যভিচারিণীর পুত্র এই অর্থে কৌলটের:, কৌলটেয়,-_-এই ছুই পদ হয়। 



১০২ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী € চতুর্২-ভাগ ) 

বিকল্প ইন্ হয়। যথা, জ্জহাজা , ক্সতত্ম জীব্পতিলম: 

জীব্বহঘ: (ক)। 

ইঠ.। ক্বব্বাহিষ্ৰ বন্য । (খ) 
অপত্যার্থে স্বস্থ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈয়ণ হয়; 

ণ ইত, ঈয় থাকে। যথা,জন্তুহঘলত ব্রক্ীঘ: । (গ) 

হছ । দিল্তলাচনব্তী: মব্া না কন্বীদত্্র | (ঘ) 
পিতৃষ্বস্থ ও মাতৃঘন্থ শব্দের উত্তর বিকল্পে ষেয়ণ হয়, ষেয়ণ, 

হইলে খ-কারের লোপ হয় । পক্ষে ঈয়ণ,। যথা__ছিন্তক্বন্ব- 
হনব ঈল্ত্বববীন:, দন্তত্বব্ীম: ; লান্তত্বন্তুহন্ম আাল্তক্বনীম:, 
লান্তব্নব্লীত: | 

ই৩। ইনন্মাকিজ্ৰ: মিজান | (ড) 
অপত্যার্থে রেবতী প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ধষিকণ. হয়, 

য.ণ. ইৎ, ইক থাকে । যথা, _নন্আা ক্সঘন্ৰ ইললিজ?, ক্সত্- 
মাক্তা ক্সন্যন্ ক্সাজ্ৰনালিজ:, জব্ধন্াইক্সাণব জাব্যম্াস্থিজ:, 

পি শশ্াীসিশীসিস্পি্েসিীশিসিস্সিপস পাপী পাপ পাপা লা এ সপ এপ 

(ক) “অথ বান্ধকিনেয়ঃ স্তাঘবন্ধুলশ্চাদতীহ্বতঃ। কৌলটেরঃ কৌলটেয়ে। ভিক্ষুকী তু 

সতী য্দী। তদ কৌলটিনেয়ঃ গ্াৎ ফোৌলটেয়োহপি চাত্মজঃ ॥-_ইত্যমর$1 

(খ) 'ম্বসূশ্চ” (পা ৪1১1১৪৩) 

(গ) বৃদ্ধি হইল না (৫ সুত্র) 

(ঘ) “পিতৃঘসুশ্ছণ» (পা! ৪1১১৩২)$ “ঢকি লোপঃ” (পা ৪1১।১৩৩) “মাতৃঘ- 
সুল্চ” € পা 81১। ৩৪ ) | | 

(৩ ) “রেবত্যা দিভ্যষ্ঠক্” ( পা 8১১৪৬ ) 



তদ্ধিত। ১৪৬৩ 

ইচু। লীদী 'বামাহ্নিক্ভুনলন | 
বহুবচনে গর্গাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয়। 

যথা,__াবব্যাদবআালি হালাঁ;, নজ্বব্আাঘনসালি ভজ্মা:, ক্সমী- 
ব্দন্সালি ক্সনহ্:। লিহ্ানজীহ্দব্সালি নি্ৰান্ববন:, ভরঙ্লী- 

হপন্সালি ন্ক্লন:, জু্রবনহ্সানকপালি আব্বা: অমত্বনব্ন্সালি 

জমহ্বনয:, জানৃজ্মবাব্জামন্মালি লানুজ্ব্যা:, দুনিলামহ্সাঘনমালি 
,ভ্ভুলিলানা; | 

ই. | অহজাহ্: | (ক) 
বনহুবচনে যক্কাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয়। 

যথা, _-মব্জন্তাণন্বালি অব্জা:, আস্কাব্মারআালি ভ্বল্া?, তৃষা 

হআতন্সালি ভৃষ্পা:, ব্নব্াহ্যাঘব্সালি ন্তব্যনব্থাঁ:, অস্তরাবগ্ব্তা- 
নব্সালি অঙ্ত্াৰ্ঘা: | 

৪০ | নিহাকু: | (ক) 
বহুবচনে বিদাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ 

হয়। যথা, _-নিভ্ক্সানআালি ন্িভা:, ভতসহ্মান্মালি ভল্না:, 
জঙহনত্ৰ বসসন্সালি জগ্জনা:, জ্জ্জিন্্াঘক্সালি জজিজা;, 
মহন্বাসত্ত সঘন্সালি মহলালা:, ভদলন্মীহ্ণক্সালি তদলন্মল:, 

নিজন্বরালহ্ক্য ব্সসক্ৰানি লিক্ানহা:, ক্নলাবহ্াণন্মানি ক্ল- 

লানা:, ভত্যক্ৰহ্যাব্যালি স্বজ্যতক্রা:১ আহল্বলী$নন্ালি হেল: 

হলেন্দত্য আসঘন্সালি হ্যলজ্যা; | 

(ক) “ষস্কাদিভ্যে। গোত্রে" (প| ২৪1৬৩); “যঞক্োোশ্চ* (পা ২৪৬) 



১০৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্-ভাগ ) 

8? | ক্সন্াহ্ত্্র । (ক)" 

বহুবচনে অত্র্যাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ 

হয়। যথা) _ক্সনহ্ঘব্সালি ক্স, ভূমীহ্নন্সালি বুনন: জুজ্বাত্ম 

স্সমন্মালি কন্যা, নক্গিভ্ভব্যাঘন্মানি নমিজ্তা:, শীললব্আা- 

অন্পানি লীনলা; ্সত্িহবী$অন্সালি কত্ত: | 

৪ | বহাজবন্বাঙ্মী নিানা । (খ) 

বনহুবচনে রাজনংজ্ঞ।-বাচক প্রাতিপদ্রিকের উত্তর বিহিত অপত্য- 

প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয়। যথা, _্ম্বীৰসজ্ঞানি ৰ্ম্বন:, 

বালা: ; আ্হাহঘননালি জন: জীহলা; ; অহীহনজ্সালি 

অভুন্ব:, আাহুল্বা; ; ভুন্াক্ীহঘননালি নুক্জান্মন্র:ঃ হ্হল্রাব্া: ; 

ভহ্যহদননানি ল্রহ্যম:, লাহ্াা: ; লিলব্দল্ালি লিলম+, 
নলষা: । (গ) 

(ক) "অত্রিইগ্তুতনবপি্গে। হমার্সিবোভ্যশ্চ” (পা ২৪1৬৫) 

€ খ) “তন্ত্রাজস্ত বহুযু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্” (প1 ২।৪1৬২) 

(গ) “তদ্রাজন্ত বহুবু তেনৈবাধ্রিয়াম্” (পা ২৪৬২ )১ “তদ্রাজনংজ্ঞন্ত প্রতায়ন্তয 

বহবু বর্তমানস্ অস্ত্রীলিঙ্গস্ত লুগ্ ভ বতি, তেনৈব চেদ্ গোত্রপ্রত্যয়েন কৃতং বহুত্বং ভবতি" 

--কাশিকা। বহুবচনে তদ্রাজ-সংজ্ঞক তদ্ধিত-প্রতায়ের লুক্ হয়, যদি বত গোক্র-প্রত্যয় 

দ্বার! কৃত হয়। যেনকল জনপদ-বাচক শব্দ ক্ষত্রিয়বাচক হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর 

যথোক্ত নিয়মানুদারে অঞ, অপ ঞাঙ, ণ্য ও ইঞ. প্রত্যয় হয় । এই প্রত্যয়গুলিকে তদ্রাজ 

জ্ঞক প্রতায় বল! ইইয়াছে। অতএব যে সকল শব্দ জনপদ-বাচক হইয়।ও ন্ষত্রিয়বাচক 

হয়, সেই সকল শব্দের উত্তর পূর্বেবা্ত প্রত্যয় করিলে, বহুবচনে তাহাদের নিত্য লুক্ 

হয় । একব?নে বাহ্ববচনে হয় না এবং স্্রীলিজেও হয় ন। | ইহাই পাণিনি-সুত্রের মর্শ। 



তদ্ধিত। ১৬৫ 

৪ই। লব্হ্রিম্বাল্। 

স্্ীলিঙ্গে অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয় না। যথা, -মব্জব্মাঘ- 

লবালি ক্লিন: আাহ্জন:, নিকৃত্সাণলনালি বিঃ ল্য: ক্সল্- 

ব্সলনালি ব্িঅং কসালহ্সং, কীৰননমালি ব্িঅ: বামজ্ম: | 

৪৪ | ক্সপ্বনিঘন লভাদন্সালি । 

অপত্যার্থে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইল, তাহারা অর্থ 

বিশেষেও হইয়া থাকে । (ক) 

৪৬. লুঅ-ব্ম -ীল-নীল্যব্স্ত্ । 
অর্থ-বিশেষে ইয়, কণ, ণীন, ষীকণ_ এই সকল প্রত্যয়ও যথাসম্ভব 

সংক্ষিপ্তসার এবং মুগ্ধবোধেরও এই মত । “কৌরব্যাঃ পশবঃ”--বেণীনংহার * “তন্তামেৰ 

রঘোঃ পাণ্যাঁঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে”--রঘু ৪1৪৭৯ | এই দুইটা প্রয়োগে বহুবচনেও তদ্ধিত 

প্রত্যয়ের লৌপ হইল না| কেন? কোৌরব্যে সাধবঃ, পাণ্ডে সাধবঃ, এই বাক্যে 'তত্র নাধুঃ) 

এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হুইয়।ছে। অতএব এই যত-প্রতায় তদ্রাজ-নংজ্ঞক নয় বলিয়! লোপ 

হইল না। “রঘৃণামন্থরং বক্ষ্যে", “নরুধামান! যছুভিঃ কথপিং--এই ছুইটী প্রয়োগে 

রঘু ও যছু শব্দ জনপদ-বাচক ক্ষত্রিয় নহে, অতএব এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ 

হইল কেন? এই ছুই স্থলে রঘু ও যছু শব্দে লক্ষণ! দ্বার! যথাক্রমে "ঘুর অপত) ও যছুর 

অপত্য' বুঝাইতেছে। এই জন্ত এস্থলে অপতা-প্রতায়ের উৎপত্বিই হয় নাই-_দি, কৌ। 

বিদ্যানাগ্রর মহাশয় যেরূপ সুত্র করিয়াছেন, তাহ! পাণান, সংক্ষিপ্তনার ও মুদ্ধবোৌধ- 

বিরুদ্ধ। 

*( ক) প্রসিদ্ধ প্প্রয়েগাম্ুসারে অর্থ-বিশেষে শব্দ'বিশেষের উত্তর এ সকল প্রত্যন 

হয়, বুঝিতে হইবে। কিন্তু স্বেচ্ছামুনারে যে কোনও শবের উত্তর যে কোনও প্রত্যয় 

করিলে চলিবে ন!। 



১০৬ ব্যাকরণ-কৌমুদদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

হইয়া থাকে । কণের ণ. ইত, কথাকে £ ণীনের ৭ ইৎ, ঈন 
থাকে, ধীকণের ষ. ণ ইত ঈক থাকে । (ক) 

৪হ | লহৃঘীন লন্্রহু (দা ৪1২০) 

ননৃ ব্ন্মি, নত আঅপীন? এই ছুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর 

যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা_ন্গ ্রন্নি ক্সত্ত্রীন 
না লান্িন্জ:, ন্মাঘ বন্নি ্সপীন না লমানিজ:, লহান্ন অন্নি 

ক্সণীন না নহান্লিজ:, প্রহ্াব্ঘ নল্নি ্সপীন না ঘীহাক্যিজ্ম:, নর 
নন্নি ক্সপীল না নহিজি:, ক্সন্ভবাক লন্লি স্সপীন না ক্সান্ম- 

স্কাহিজ্েঃ, জ্ঘীলিম লন্নি গ্সপীন না ভ্গীলিলিজ্জ:, জ্আাজহ্বা 

নন্ি ক্সঘীন না নাজহব্ম:) ল্গল ব্রন্নি স্সঘীন না লন :, 

ন্ নল্তি গঘীল লা ঘহ্জ্: | (খ) 

৪৩ । স্্ন্ী$ন্স: জ্িন্বাহ্: | 

শিক্ষা প্রভৃতি প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বর হৃন্য হয়। যথা, 

কে) কোমুদীর প্রত্যয় পাণিনি -** মু্ধবোধ 
ইয় উর ৪৬ ত্ব ৯৬৩ ইয় 

কণ, তি ৪ বুক্, বুন্, বুঞ্, **" কণ, 

মীন ৪ থ, থঞ্ক, রর ণীন 
বীকণ. :.*, রা ই্কক র ফ্ীক 

(খ) 'তদ্ অধীতে” এই অর্থে ছন্দস্-শব্দের উত্তর বিকল্পে ইয় হয়, এবং সেই ইয় 

প্রত্যয় পরে থাকিলে ছন্দস্-শব্ধ স্থানে 'শ্রোত্রঁ আদেশ হয়। যথা--ছন্দোহধীতে 
শ্রোত্রিয়ঃ ; পক্ষে ছান্দসঃ। 



তন্ধিত। ১০৭, 

মিছা বন্ি ক্সপীন বা জিন্বন্ধ: লীলাঁঘাঁ লন্নি ক্সপীল না 
লীলাঘজ্ঞ:। (ক) 

৪০। নীল দীক্ল্ (না ৪1211০৫) 

'ীল দীরন্' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _ক্ষ্লিত্যা দীবল্ সাদল্, লন্তুলা 
সীকী লালবরমূ, লালভীঘল্ ; নিচ্যুলা দীর্ নহ্যনল্, দলজ্ঞন্বিলা 

দীক্ষা নালভ্জল্, জাল দীক জাব্যাুল্, াহ্মিলিলা দী্ধ' 

মাব্বিলীঘল্, জলিলিলা দী্ধ' জলিলীনন্, সন্দিষ্যা দীল্ল্ 
সালঘল্, তক্ষনঘা দীল্ ক্সীগ্ঘলঘল্, স্সক্িকঘা দীকল্ ক্সান্তি- 

বল্, নহাজবব্ঘ দী' লাহাসবীমল্, ভল্ভন্ধনিলা দীক্ধ' লান্- 
হ্সন্সল্, লাহ্হল দীূ লাহ্ভীঅল্, নাকীব্দিলা দা" লাহীকী- 
অন্, শ্রীঘাঘলল দীল্ধ শীনালীতল্। 

৪৫ । বীল ন্ধনল্। (খ) 
'নল জলন্* এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 
প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _জাঘল জন ল্াঘিজল্, নালা জর্ণ 

(ক) ক প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত আদ, ঈ ও উত্তুম্ব হয়। 

(২৪০ ও ২৪১ সুত্র দেখ )। আ-কন্যা, কম্যক।। ঈ--কুমারী, কুমারিক।। উ-ব্রঙ্গবন্ধা,ং 

ব্রক্মবন্ধুক। “কেইণং* ( পা ৭81১৩ )। বহুত্রীহি-সমীসে কপ, প্রত্যয় পরে থাকিলে 

হয় ন!। ব্হুকুমীরীকঃ, বছুবধূকঃ। “ন কপিশ ( পা! ৭৪1১৪ )। বহুত্রীহি-সমাসে কপ, 
প্রত্যয় পুর থাকিলে স্ত্ীলিঙ্গবিহিত আপং্রত্যযান্ত শব্দ বিকল্পে হস্ব হয়। বথা-_ 

সকগ্াকঃ) হুকল্তাকঃ। “আপোহন্যতরস্যাম্” (পা ৭81১৫ ) 

( খ) "নংজ্ঞায়াম্৮ ( পা! ৪1৩1১১৭ ); “ক্ষুপ্রাত্রমরবটরপাদপাদএঃ* € পা1 ৪1৩1১১৯) 
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নান্নি্মন্ (ক), নন্বলল জন নান্বলিন্ধনু, বনবা জন ঘান্তঘল্, 
স্ব্নত্ম জল দীক্মঘন্, লঙ্গিন্নানি: জন লান্িন্ল্ (লহ), 
স্বৃহালি: জন 'বীকুন্ (লন্ু)। 

&০ | বল হজীবালান্ (দা ৪1২1২) 

নল হুল? এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _জনামব্য হক" লালাঘল্, জন্বুত্মীন 

হ' জীব্ববক্মল্, লীব্ঘা হ্জ' লী ল্, ভ্বহিছুঘা হজ" স্বাৰ্ুলূ, 
লভ্িভ্ত্া হজ' লাভ্লিভ্তল্, াজঘা হজ' ভাছিন্ধল্, বীন্ললআা 
হজ হীন্বলিজ্বল্, নীল ব্্ধ' দীনজলূ। 

2) জাজ হুললা (দা 81২২8) 

“বা শ্সব্স হুনলা' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথা- 

সম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,-_জ্মিনী5হ্ হুন্লা আল:, 

নিষ্যব্হ্য হনলা হ্যন:, মলি ইনলা ব্যাজ: আাহ্ছ- 
অলিহ্হ্স হলনা বাব্ঘদনন:১ লাদনিহ্হস হুললা দালাঘলন:, 

লাস্তুহক্ৰ হনলা নাঘজ্ৰ:, ব্সবিনহ্্স হ্ললা ক্সাবনঅ:, আীলীওহ্য 
পাটি শশী শিশিসপজপ 

(ক) পাণিনির মতে 'বাচ। কৃতম্” এই অর্থে 'বাঁচিকম্' হয় না। তাহার মতে যদি 

এক জনের কথ। আর এক জন বলে, তাহা হলে দেই স্থলেই 'বাচিক" শব্দের প্রয়োগ 

হয়। যথা--বাচিকং কথয়তি । অন্য অর্থে হয় না। যথ।-_মধুর। বাক দেবদত্ুস্ত ৷ এস্থলে 

“বাচিক' শবের প্রয়োগ হয় না। কিন্তু বোপদেবের মতে 'বাচা, কৃতম্” এই অর্থে 'বাচিকম্ঃ 

হইতে পারে। “বশায়কং বাঁচিকং তৎস্তাদ্ বাচ। কায়েন যত কৃতম্”__হেমশ্থরি | কিন্ত 
“সন্দেশবাগ, বাচিকং স্যৎ”--অমর | 
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ইনলা লীকম£ ত্যানাগ্ঘমিজ্্ী সহ্য হণ ত্যালাগ্ঘতি্ীত ত্যালা- 

স্বিম্যল্, ন্বনীদীলান্্ ইনন শরনীমীলীতল্ সবনীলীক্যল্। 

ধু লজ্ঘ অলুস্ত: (দা ৪২২৩) 
ব্য বলুস্ক: এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয় । যথা, লিন্হান্ছা অব: লছল্, ক্সত্বাহাব্যাঁ 
বলছ: আত্রাহল্, লমূহাত্থা অববনুভত: লাূহ্ন্, অনুলা ঘন: 
ঈন্নক্দল্, জন্বাদালা অবনত: লাল্ানজল্, হাজন্যালা অবনুভ্ত: 

কাজন্সন্জল্, হাজদ্ব্লাব্ঘা অন্নুভত: হাজদ্ন্জব্মল্, মল্ত্সাব্যা অভুক্ত: 

মাবৃক্ল্, ক্সদ্ৃজালাঁ ববলুত্ব: আসাদুলিজল্, বাব্জ্ানা ঘলুভ্: 

আাহ্িন্যল্, লাক্সব্ঘালা অনলুভ্ব: ল্গাম্ব্সল্। 

ধহ । অবলৃষ্ট ভ্বহত-ন্মাঘভ-লব: | (ক) 
সমৃহার্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব খণ্ড কাণ্ড (ক) এবং 

তল্ প্রত্যয় হয় । তল্ প্রত্যয়ের ল্ ইৎ হয়, ত থাকে । যথা, 
জ্বলন্বালা ১ ন্বলবব্বব্ভল্, জ্য্বহালা ঘব্ুভ্ব: স্তন 
ব্বব্তল্ ; ভুভনাব্যাঁ অবুস্থ: ভুতনাজাব্ভম্, জঙ্ব্যা ঘলুত্ত: জব 
জাব্তন্। তল্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা, জনালা 
ঘন্নুত্ব: জললা, রন্নূলা অন্নুস্থ: অরন্নুনলা। ( খ) 

(ক ) “ইনিত্রকটযচশ৮”” (পা ৪1২৫১ )। “কমলাদিভ্যঃ খণ্চ্ প্রত্যয়ো ভবতি” 

( ঝ$। “পুর্ববাদিভাঃ কাঁওঃ প্রত্যয়ে! ভবতি” বো)। "কুমুদবনমপশ্রি প্রীমদস্তোজখওম্*-.. 
মাধ ৯১১, ৬৪ 

€খ) “গ্রামজন বন্ধুভ্াত্তল *--:€ পা ৪1২৪৩), “গলজসহায়াভ্যাং চেতি বক্তব্যম্”স্ 

€বা২৭২১)। “জনবন্ধুগলগ্রামসথায়েভ্যস্তলং ৰি ১. প্রয়োগ-র-মাজ। 
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৪ । লন্ লন: (দা 8হ8হ) 
“লন লন:? (২৬) এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 

উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,__লগ্ৃহাঘাঁ নন: লাহৃৰ:, নিজ 
লন: জান্িত্রঃ, মানি মন্ত্র: ন্াক্স: আামীব্ঘ:১ লহ লন: 
লামহিজ:, অলান্ত লন; নাচিজ্:, আকহি মন: আাহহুঃ (ক), 
নন্ন্ন লন; নাজনিন শলন্ন লন: মনি: উজলন্ন: (খ), 
ঘন্তলু লন: ঘ্বান্তলিজ:) দ্বীন লন: ভাল: বচম:, অআন্দানী 
লন: দ্সাজান্বিজ:, ক্ক্লল: আচ্ৰনিন্দ$ জু দন: ভুব্বীল:, 
কৃ্জব লন: ভীক্ছ্-ভরীঘ: তৃচ্দ তল: দালি লন দান্যল্, হিচ্ছি 
মর্ম হিহ্যল্, নবা লর্ন নব্তরস্, বত লত্র জব্ততল্, হুন্লী মরন 
বৃক্মস্, নাবী লন লাব্বম্যল্, ক্পীষ্ নল্ ক্সীভতলদ্, জিল্পাবুক্ী 

মন্দ জিস্তাবুীমল্, প্সন্ম মলল্ ক্সান্লহল্, ক্সৰ্ব্্রী লন: 

আহ্ব্ঘজজী লন্রক্য: াহত্ঘঃ সদ্য: (গ), জী লল জীয়ঘলূ, 
রু্ব লননন্ ইস্থিন্ধন্, জী নন বীন্দিক্ধনূ, লী মন: লীল:, 

(২৬) এ স্থলে 'ভবা-শবে জাত, স্থিত, সংক্রান্ত, আবিভূত প্রভৃতি অনেক অর্থ 

বুঝাইয়া থাকে । 

(ক) 'শরদ্* শবের উত্তর 'শ্রাদ্ধ' এই অর্থে ধিকণ, হয়। বধা-_-শারদিকং শ্রাদ্ধম্। 

রোগ ও আতপ বুঝাইলে ষিকণ, ও ষণ, উভয়ই হয়। শারদিকে! রোগ; আতপশ্চ, পক্ষে 

শারদঃ। 

(থ) নিশা- নৈশিকম্, নৈশম্ | প্রদোষ--প্রাদোধিকম্, প্রাদোষম্। 

(গ) আরণ্যকো মনুষ্য; ভ্যায়ঃ বিহারঃ দ্নধ্যায়ঃ হ্ত্তভী চ। মনুষ্য প্রভৃতি অর্থে 

আরণ্যক, অন্যত্র আরপ্য। যথা--আরখযাঃ পশবঃ। গোময়-অর্থে ছুই প্রকারই হয়। 

ধখা--মারণ্যর্থচ গ্লোময়ঃ আরপ্যন্চ। ও 
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হিন্বি শন; হিজ্ৰ:, ্্ লনল্ ক্সম্মনল্ (ক), ক্সাহী লনল্, 

ক্সাহ্মল্, ক্সন্ন মনল ক্সন্সল্, নয় লনা বা, ঘল্পন্নাী লর্ন 
স্বাজ্জন্জান্বিন্ধল্ (খ), জভান্বিব্রন জাহালিজ্জল্, অন্সনি লন্ন বাঝ্স- 
লিল্ধল্, ছ্যাল্ম মন্রল্ ক্সাধ্সাক্িন্দল্, ক্সনিজ্নুলি লনল্ ক্সাছি- 

লীলিজল্, স্সঘিহ্র্ন লন্রল্ শ্সাঘিবৃনিজ্জল্। লক্ঘন্হিল ললঙ 

লাহ্যন্হিলল্। (গ) 

খু | তিনীনীওন্জবাইসিলা; | 
অকম্মাৎ, বহিস্, এই ছুই প্রাতিপদিকের টির লোপ হয় । যথা, 
স্ন্জভ্লাব্লন্রম্ আান্মভ্িন্মল্, অছিলনল্ তাস ভ্রাস্থীজ্মল্। 

এহ। হীদৃঘাক্সা লব | 
স্ত্রী ও পুম্স্ শব্দের উত্তর ভব প্রভৃতি অর্থে নণ, হয়, ৭. ইত, ন 

থাকে। যথা, ব্বীস্ত লর্্ ব্জব্ঘন্, ঘৃস্ত লন দীন 

(ক) “অগ্রিয়? এবং “অগ্রীয়'ও হয়। 

(খ) “শার্বরস্ত তমসে। নিষিদ্ধয়ে*--কালিদান। “অন্থদিতৌষসরাগ!”--ভারবি | 

সমানকালীনম্, প্রাককালীনম্ ইত্যাদি শিষ্টপ্রয়ো দেখা যায়। দিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে 

এই গুলি অপপ্রয়োগ্ণ। “অপত্রংশ এবৈত উতি প্রামাণিকাঃ*-_সি, কৌ। 

(গর) “পর্বতাচ্চ* পো ৪।২।১৪৩)--পর্বত' শব্দের উত্তর ছ (ঈয়) প্রত্যয় হর (মনুয্য- 

অর্থে)। যখা-_পর্ধতীয়ে! রাজ। পর্ববতীয়ঃ পুরুষঃ। “বিভাষাইমনুষ্য* পো ৪1১৪৪) 

-মনুষ্য-ভিন্ন-অর্থে 'পর্ববত' শব্ধের উত্তর ছ এবং অণ. উভয়ই হয়। যথা--. পর্বতীয়ানি 

পার্বতানি ব৷ ফলানি।* তত্ববোধিনী-মতে “তত্র জন্যং রঘোর্ধোরং পারব চীয়ৈর্গগৈরতুৎ* 
এই রধু্রয়োগে 'পর্বতীয়ন্ত রাজ ইমে১ এই অর্থে প্রথমে ছ (ঈ্) প্রত্যয়, পরে 
ইদমর্থে অপ,। গ্রামে ভবঃ গ্রামেয়কঃ ( ণেয়ক প্রত্যয়), গ্রামীণঃ গ্রান্যঃ। শ্রীবা+ 

পেয়ক-. গ্রেবের়কং ( কণ্ঠভৃষা ) কুক্ষি--কোক্ষেরকঃ ( খড়াঃ) | 



১৯২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

£৩। ইলন-ছীনক্বিন্-দীল:ভ্বুলিজা; । 
হৈমন, শৌবস্তিক ও পৌনঃপুনিক, এই তিন শব্দ নিপাতনে 
সিদ্ধ হয়। যথা -স্মলক্ী লর্ন ইললল্, হত্বী লর্ন হীন্ব্তিজ্ল্,, 
দ্বল:দ্বলমন দ্ীন:দ্বনি্মল্। 

"| দ্লীভ্যীহীভ্স-লিবস্্ীলা: | 
প্রতীচ্য, উদীচ্য, তিরশ্চীন, এই তিন শব্ধ নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। 

ষথা,_সলীভ্তি মন দনীন্যল্, তরীছি ল্লূ অবীক্সল্। নিব্স্তি 
মন নিবস্বীলল্। 

&৫ | লন জানু: । 

“নল ফ্বাঘুঃ এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 
প্রত্যয় সকল হয়। যথা, লামা স্বাঘ: বক, লাজ বাপ: 
ভালাজিল্স:, ক্সনিতী ঘা: সালিঘঅ:, নই ভ্বাঘু: নহি: 
বাল ঘাঘ্ঃ বামালিজ্স: ভাঁুণী বাঘ: বাস্ুমীন:, শ্বিনয্ভাযা 
বাঘ: নলব্তিজ:, অজানা ঘাঘু: বাজঘিজ:, ঝন্মী ভ্যান: 
স্বাম্বত্থিজ্: 

ই০। ইউ জান্বাহ্নস্যন্্মান । 
অবশ্থস্তাব বুঝাইলে দেয়-অর্থে কালবাচক প্রাতিপদিকের 
উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,লাব হয 
নাঘিজন/ বদ ইহ বাশিকন, হই হযন্ ক্মাচ্হিজল্, 
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ঝনন্যং হর্ষ আাশরজ্ববিজল্, ক্সগ্স্কাঘা বল্ আন্মস্াত- 
ব্িজ্ল্, আনঘি ইর্ণ আনক্যিজম্। 

হঠ। লিন ক্ন। (ক) 
নিবৃত্ত (নিষ্পন্ন) অর্থেও হয়। যথা,_িলিল লিলুন্ম হুলিজমূ, 

মাল লিলন্ন লাঘিজ্যল্, লসম্ম নিলু নানিক্বম্। 
হন | ক্সক্ীওজ্ঞ: | (ক) 

অহন্-শব্দ-স্থানে অহ হয় । যথা”?ন্সক্কা লিনৃদ্লজ গ্সাক্িজল্।” 
_ব্বিত্বান্নক্ীম্ুহী । 

হই | জ্যামী ভব। (খ) 
ব্যাপ্তিঅর্থেও হয়। যথা_হিন ন্যাচ্স হ্ঘিরন ইলিজজু লাব্ 
জ্যাচ্ম ব্মিল লাঘিজ্ল্, অঙ্গ আ্যাচ্স ব্মিনন আানিজল, ল্ন্তবী 
মাঘান্ আাঘ হ্সিন ল্ান্তলাক্সভ্। 

হ৪ | লযমি আ। (গ) 
বয়স্-অর্থেও হয় । যথা, নই অজ ক্স নম: দ্িননীব্যিঃ, দ্থিব- 
মী; হ্রিবাদিজ্র:, রিল: ; দত্ব নমীত্জহ্ ভর: দম্ততমীতা; 
ঘত্বন্রসীঘি, দল্বনাদিজ্স:, মন্ত্র: ; লীভূচ্ম নলাব্জহ্ৰ সর: 
নীর্ভননীত্বি:, লীভূজ্ানমীবি:, লীভম্ঘলািক্:১ লীত্তহ্বনলঃ | ( ঘ) 

(ক) “তেন নিবৃত্তিম্ (পা ৫1১1৭৯)। 

(খ)“'তমধাঁষ্টো ভূতো ভূতে! ভাবী (পা ৫1১/৮০ ), “দ্বিগোর্যপ ৮” (পা 6১1৮২) 

(গ) “বর্ধাঙ্গুক চ” (প্রা! ৫1১1৮৮ 97 “চিভবতি নিতম্” ( প1 81১৮৯) 

€ ঘ) স্িবর্ষ প্রভৃতি স্থলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে 1 'চেতন' অর্থে নিত্য 
লোপ হয়। যখা-_ছিবর্ষে। বালকঃ। “চিত্তবতি নিত্যহ্* ( পা! ৫1১৮»), 

৮ 
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হুদ । লল জানল: ( নব 821৩8) 
“নন ক্সামন: এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয়। যথা» _ত্হারা সান: লাহ্বহ:১ লহাহা- 

হান: লাবাহিজ:, গাঘব্যাহালন: সানিকে, তনাছযাবাহাবলল 

কীঘাচ্যায়জম্, পিলালস্থাহানন পলালত্বন্মল্, লান্তযানলল্ 
লান্তন্ধম্, ঘনিনুহানন বানিলল্, লানুহানন ব্লাল্জল্, সিনুবা- 

বল ই্তত্ দিলমন্, ব্লিঘা আআান্ন ব্রব্যল্, ঘষ আবার দীজ্। 

হ£ 1 নহৃষ্কঁনি । (ক) 
নত ক্ষ্বনি' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 
প্রত্যয় সকল হয়। যথা, শুহলন্নি জত্:, মহল্নি লন্য:, 
হুষ্তলন্নি হৃব্তন:, ক্সম্রলন্নি আছ: লম্বলন্ঁনি অচ্য+ঃ 
বত্রল্থনি অন্িত্: (খ), হৃছ্বিষালত্বনি হছিতীয: হৃছিব্য : | 

ই৩। লক্মাহলদনলূ্। (গ) 
“জমান সলদনল্” এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 

উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, শ্বহ্মাহলদিন ন্থাল্, ন্াজা- 

হল ন্থাহ্ল্, গসঘািলদন ক্সঙ্ঘল্, অঘী$লদন অত্যল্, আাব্ৰা- 
হলদন জ্া্লীবল্, নিদ্বহলটন নঘল্। 

(ক) “তদহহম্” (পা! €31১১৭ ) 

(থ) “বজ্ঞমর্্তি বজ্ঞকর্দার্হতি বা যজিয়ে। ব্রান্ষণঃ ছেশশ্চ"--জ্ীরামতর্কবাসীশ। 

“দিতিজমর্হতি খত্বিকৃকর্ধার্হতি বা আত্বিজীনঃ বজমানঃ খত্বিক্ চ্--শ্রীরামতর্কবাগীশ। 
(গ) *ৃশ্বপধ্য্ঘন্তায়াদনপেতে” (পা 891৯২) 

সী পা 
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হ2। নব্াহিল্ (দা 8।ই।$০ ) 

“নহ্ হুহুম্ এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয় । যথা, িহ্ধীতি্ দ্যাল্, জিনব্র জন্রজ্, 
জলঘহ্ভ্া্ই লালদহুম, লব্তর্থ লহীযল্, হলব্তরহম্ হনহীযজ, 
ব্নভ্য ইনল্, অন্তহহ্মহ্ম্ ান্তৃহম্, বাজ ছহল, ভবাবলাভ্ল 

বুন্দুব্ঘাহল্ হন্দুল, লকীন্দক্ঘহ লাইন্লুদ, ললঘ জর লালঘল্, 

 জহীহ্ার আ্যাহীহম্, দিন্ৃতির দিন, বীহিত্থ ম্ঘন্, লস্টিসব্যহ 
লাসিনম্, ত্বীিহ ইষ্বঅল্, অন্বাত্ক্ৰর দাজা্ল্, ব্তভিবিত্তা্ 

ব্বাহিহ্ন্, নিজ্লভ্র্ব লজ্বল্, ুক্ানালিতঁ লীজ্বল্, ক্লিযা বুর্তে 
ব্রব্ঘল্, দু ভর দল, মত্বনঘা হুর লান্তল্, স্বিললন ভু ঈল- 
নলল্, অস্কঘনহ্ি আক্ষলল্, অন্বহন্হ হাতল, ল্রন্ব্তু 

স্বানুল্, নহভ্বাহ হিজল, ভলিমহ বহুল ক্সীলিমহ্লূ: 
স্যঘিজ্যা জহ দাঘিনল্, জন্রহ্ৰর জন্বীঘল্, নল ুর্ত নজবলূ, 

ন্মক্কীহির নমক্জন ল্যান্বন্ল্, জব্াঘহব্জর্ আনার হআাজত্ম, 
মহলভ্ঘরই লাহলল্, মাহনলসক্তর্ত লাহননমাণিনূ, সয্মাব্দলিহ 
যুয্মহীতল্, আজ্মাজলিক্ম্ ক্সজ্ঞবীয্ল্। 

ক টব 

হ€ | ন্নল্মহানক্জনন্বল | (ক) 

তদ্ধিত প্রত্যয় পরে "থাকিলে একবচনে যুদ্মদৃ-শব্দ-্থানে ত্বদ্ ও 

(ক) প্প্রত্যয়োতরপদয়োশ্চ” (পা 9২৮) 
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অন্মদ্-শব্দ-স্থানে মদ্ হয়। যথা» নব্-দ্কুহ' লহীযল্, লল ছু 

লহীয়ল, | 

৩০। বুম্মান্সাান্দী ত্বীন-ন্ী; । (ক) 
ণীন ও বণ. প্রত্যয় পরে থাকিলে যুম্মদ্শব্দ-স্থানে যুম্মাক ও 
অন্মদ্-শব্দ-স্থানে অন্মাক হয়। যথা, স্ুত্াজলিত তীন্াক্ীযা 
অীআআান্মল, আক্লাজলিহ্ন, ক্সাআাজীলল, সামাদ, । 

৩৫ । লনজ-ললজ্জানজনন্বল (সা 8ই।ই) 
ণীন ও ষণ, প্রত্যয় পরে থাকিলে একবচনে যুম্বদ্-শব্দ- 

স্থানে তিবক ও অন্মদ্-শব্দ-স্থানে “মমক' হয় | যথা, লল হু 

নানল্সীল লানজ্জল,, লল জু লালক্দীন লালজ্ল.। 

৩৭ | জ্ল্ দহাত্বীঘ্ি। (খ) . 
ঈয়ণ, প্রত্যয় হইলে পর, স্ব, রাঁজন্ প্রভৃতি প্রাতি- 

পদিকের উত্তর কন্ হয়, ন্ ইত, ক থাকে। যথা” _অৰ্ব্ভর 

অহজ্ীঘ্রল.। স্ব শবের উত্তর বিকল্পে হয়। যথা, বন 
ব্লগ, জ্রীম.। (গ 

৩ই | ভবীব-ন্াবনর-ন্তাতরজ্া না: | 
সৌর, সারব ও স্থায়স্তুব শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, 

(ক) “যুষ্মদপ্মদেরন্তরস্তং খধ” (পা। ৪1৩1১) 

(খ) “কুগ জন্য পরস্ত ৮” (গন ৮৯); “দেবস্য চ ইতি বক্তব্যম্” (গনু ৯*)7 

"বাজ ক চ* (পা 81৩১৪ ) 

(গ্লু) এইরূপ, দেব--দেবকীয়ত, রাজন্-স্রাজকীয়ং, জন--জনকীয়ঃ | বামন ও 

ধর্দদাসের মৃত “হম্েদং' এই বাক্যে 'সৌবম্' 
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কত্যত্ঘর্ব ঘৰ হিনলও অয ছু জবান জন্ম বনন্থুন 

স্ুহ ব্াঘজ্ম্ন আল । 

৩৪ । অব্বভীযান্মহীভ্রী। (ক) 
ভবদীয় ও অন্যদীয় শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয় । যথা,_মন্ন 

জুহ লনহীঘল ও অন্যহ্তর ক্সন্মহীজল.। 

৩% । লন্জ নিজ্জাহ: (লা ৪1 211২8) 
“নত নিল্জাহত এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 
উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _্নত্ন্স নিল্জাৰ; ভীনব্ধ:, 
হজনব্ঘ নিল্জাহ: হাজন:, ভ্বীঘহ্ নিকাহ: বঘ:, হাহীনিক্জাহ: 
হাহন:, ইনভাহীলিজাহ: ইলাহ, পবা নিজ্জাহ; দাঅজ:, 
স্সহন: লিজ্জাহ: সাবনঅ:, জুরত্স নিজ্জাহ: লীত:, ভুন্বীলিজ্জাহ: 
হহল:, হক লিজ্াহ; ীভ:, নিক নিজ্াহঃ ইচ্ত:, লিব্বহ্য 
নিকাহ নন্বল.। 

৩হ । লহৃহ্ম নহ্ঘল্ (দা ১8191) 
“নন গন্য বসল এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 
উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, ব্নব্মলত্ম অহ্ভ বাহক: 
নন্বমত্ দত্ত ঈলতিজ+ হদুতা ক্মহ্য নব্যল, ্সাদুসিজ্:, লব্তী- 
$হ্য নব লাহ্ভুবিজ:, লীহুন্জা ক্মব্ৰ দব্য্ লীহন্দিজ্ম:, ভযীৰ্- 
লহ্ম অব্সল, ীঘীহিজধ: নাব্নু্বনহ্য অহ নাহনুলিন্ধ। 

৩৩ । নহৃষ্ সন্টহব্ল্ | (খ) 
৫) “ভবতঙক্ছদৌ” (গা (৭1 ২১ ১৪ )% “ 'গ্হাদিভাশ্চ" ( পা (পা 81২৮৩৮) 

(খ) “প্রহরণন্্* ( পা 5181৫৭) ; “শক্ভিষন্ট্যোরীকক” (পা 8818৯) 
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“ল্ ক্মহ্য দন্ত এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথা- 
সম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, মন্ত্র দন্হ্বা আনুত্্ব:, 

সবি: ক্সত্য ঘভহঘল.্সাঘিল্ধ;, দাঘী$হ্স সন দালিক্া:, 

সহক্রঘল্ ক্স দক্হ্ত্থ দাহঃৰছিজ:, পহ্গ্যহহ্য সন্থৰ্যাঁ াহ- 

নিন, নহ্লাহ্হ্হ্ত্র পন্থকৃত্থ লাহনাহ্জ:, জলিহ্ত্স ঘন্ভৃৰ্বা 

আকীল্দ:, বভিহ্হ্ৰ সভ্ভহ্য্বী আাভীন্ম; | 

৩ন। লহৃক্পন মম্ীজলল্ । (ক) 

“ন্ অন্ত দ্রনীললল+ এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 

উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,ব্রন: দ্তীজললহ্ম ব্জব্তল, 
স্ঘ: দলীঅলবন্ম অয্মহ্ৰলও ক্সাস; দঘীজললব্য আান্তলও 

জাম: দআীজনমলহ্ৰ জাজ্যল, কন্েদনক্যল দত্ীজললহ্ম বসছে 

সলীঘল, ক্সর্দনন্রন দযীজলনহ্ৰ অন্তুঙ্নন্বলীঘলও ভ্বনক্ষল 
সণীলললব্ম অঁলজ্রলীঘল,। 

৩৫ | নহৃবা ঘীতল্। (খ) 

'নহ্ ক্সত্ৰ খীন্বল্, এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 
উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,_-ননী$ক্স আীব্ৰ লানঝঃ, হাহী£ 

হীলাব্যালানহ্বা ভুলল. ছললব্ৰ ীব ভাল: ম্িন্বাত্য আর্ত 
ঈন্ছ:; সহীস্বী$হ্য হীর্বী দাবী: ল্ৃহা ক্পহ্ত ্ীর্ত লব: | 

(ক) প্রেয়োজনম্” (পা! ১1১০৯ )। 

(খ) 1শিলম্” (পা! 5181৬১)7 “ছত্রাদিভ্যে। ৭2 (পা! 8181৬২) 



তদ্ধিত। ১১৯ 

2০ | লহৃব্ দাম জাঝান্। (ক) 

“তু ক্সহ্যস সামল+ এই অর্থে কালবাচক প্রাতিপদিকের 

উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, অমন্ী5জ্ 

সাম: বালমিজ:, জাবী$হ্স সাম: জালিজ:, ক্ষনহহ্যে দাল: 

ক্সান্মতরঃ। 

০ । জ্ছিল্গন্ জর মন্ম | 

গ্রন্থ বুঝাইলে ন্সদিক্জন্স জ্নল্* এই অর্থে প্রাতিপদিকের 

উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _হাললঘি- 
জন্ম জনল্ হালামব্যস্। লবঅন্নলঘিজ্জ্স জন মামল্রলল্, 
মহ্লালনিজ্জন্স জল লাহলল্, লাল পহ্জ্বাঘিজ্ন্য জনন আান্তয- 
ঘহীঘল্, হাঘলান্ ঘাব্ভনাস্বাপিজ্ঞন্স জর্ন হামমাব্তনীঘল্, 
জিব্যানলজ্জনম্মাছিজন্ম জন ন্বিবালাজ্গৃলীঘলূ, অব্তযান্লমি- 
জজ জনল্ ক্সাব্যাঘলিজ্ল্, ক্সবলিঅলপিজ্জত্ জনল্ কআসহ্বল- 
ছিজ্ল্, ক্সাস্লন্রাবলঘিজন্ম জনল্ দ্সাস্মলনাঘিজ্ল্, জুমজ- 
অঘিন্ধন্স জন লীমবল্। (খ) 

পাশা সস পপিপপশশ শা পপ পা 

(ক) সময়ভ্তদন্ত প্রাপ্তম্” (পা 61১1১*৪) 

(খ) “অধিকৃত্য আরভ্য অভিপ্রেত্য ইত্যর্থশ-_জ্রীরামতর্কবাগীশ। “লুবাখ্যায়ি- 
কাত্যো বহুলমূ"--বার্তিক। আধ্যাগ্সিকা-অর্থ বুঝাইবার জন্ত যে তদ্ধিত প্রতায় হয়, 
তাহার প্রায়ই লৌপ হয়। “আধ্যায়িকা নাম গগ্ভরূণপো। গ্রন্থবিশেষং*--তত্ববৌধিনী। 
যখা-স্বাসবদত্তামধিকৃত্য কৃত! আখ্যায়িক বাসবাত্ড।। ০545 কোন কোন 

স্থলে হয় ন। বখা--ভৈমরখী। 



১২০ ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

লহ। লক্পী চলনলি অন্লাঘাকিষ্ৰ: 

( দা 1111০) 
নেকী সমননি' এই অর্থে সম্তাপাি' প্রাতিপদিকের উত্তর যথা- 

সম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয় । যথা, ঘন্লানাঘ দ্মন্রলি 

বান্নাদিন্:, অলাস্া দমনে বালাদিন্ধ:, বল্সালাম মলন্রনি 

বামালিজ্ব:১ মালা দলঅলি ঘাম্ালিন্ধ', তন্মানা্ মলনলি 

ক্সীন্সানিজ; | 

ই | জাকলজ ঘ্রলমি | (ক) হ। ন্ অলাল। (ক 

ধনুঅর্থে কান্ম্ুক-শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা” 
নষ্্ঘ সলনি জান্ধূ ছন্তু:। 

০৪ । লল্মী ভিনল্ ( দা 41814) 
“নী স্িনন্য এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 
উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _মন্মা ভিন অনিল, লল্লা্ 

ভিন লল্পব্ঘল্ ( খ), নিছ্বজলষ্ৰী ভিনল্ নিঃ্সলীলল্, 

(ক) এ“কর্পণ উকঞত্ গা 61১1১*৩) 

(খ) বিদ্যানাগ্রর মহাশয় 'ব্রক্ধণে হিতং ত্রাঙ্গণ্যমণ এই উদাহরণ দিয়াছিলেন। 

কিন্তু “থল-যব-মাধ-িল-বৃষ-ব্রক্মণম্চ* (প ৫1১1) এই পাঁণিনির গু ত্ানুনারে বর্মন" শব্দের 

উত্তর 'তন্যৈ হিতমূ' এই অর্থে যত প্রত্যয় হয় । বং প্রত্যয় পরে থাকিলে বৃদ্ধির সম্ভাবনা 

নাই। অতএব ব্রঙ্গণ্যমূ' এইকসপ হওয়াই উচিত। পাণিনীয় ৰ্াযকরণেও 'ব্হ্ধণ। এইরগ 

'উদ্বাহরণই আছে। তন্ববোধিনী ও কাশিকার মতে 'ব্রাঙ্মণেভো। হিতম্ এইরূপ বাক্য। 

খল প্রভৃতি শবের উত্তরও এই অর্থে যং প্রত্যয় হয়। যখা--খল্যম্, হব্যয্, মাষাষ্, 
গ 

তিল্যম্, বৃহ্যমঁ। 



তদ্ধিত। ১২১ 

বল্জনব্ঘী সিন ঘল্মসলীনল্ (ক), ক্সান্ধন ছিনল্ বসাক 
লীনন্ (খ)। 

নেঠুে । জাবী লহুুজাজত্দাণী। (গ) 
কাল ও নক্ষত্র-যোগ বুঝাইলে নক্ষত্র-বাঁচক প্রাতিপদিকের উত্তর 
যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,__নিক্যাব্তরত্া নন 

স্ববী লাব: ব্রহ্যান্্:) হাতা ল্লব্ঘ সুজী লা: হাম: জ্ঘন্ঘঘা 
ললজলব্ঘ ঘুজী লা; ভ্ইন্ত ক্সামাভূঘা ল্লব্য যুক্ী লাজ: 

স্সানাতি:, আঅনব্য্া লটব্ সুলী লা; আনব্য: আআলক্িজ্ধত 
মলুষা লঙলব্ সুকী লাঘ; লালু:, মলুনহ্্া লন্বলব্ম অুজী 

লাঘঃ মালুদত্:, ক্সঞ্ষিন্যা ল্দলব্ষ আ্ুবী লা: ্সাহ্িল:, ল্সজ্জ- 

সুসা ন্গলব্ঘ যী লাঘ; ক্সাহব্রস্ুজ:, জন্লিজনা লন্বনৈন্থ সুজ্ী 

লা: জানি: জান্টিজ্িজ!, ক্সম্স্াঅব্তা লহ্লব্ আলী লাভ: 
ক্সাম্মভামব্য: গ্সান্মভাতন্িজ:, আবসা লন্গলত ঘুক্দী মাঘ: লা 

চা চে ক ₹ প্১ 

ব্ববাত্ীসত্য লল হু জুজী লাঘব; লহোহীদ:, লম্বমা ললনব্য ভুজী 

( ক) 'তত্র সাধু এই অর্থে খঞ, (ণীন ) প্রত্যয় বার! 'বৈহজনীনঃ 'দার্ববজলীন' এই- 

রূপ পদও হয়। “প্রতিজনাদিভাঃ থঞ* (পা ৪181৯৯ )। “তন্মৈ হিতম্' এই অর্থে 'নার্ব- 

জনিক'_ এইরূপ পদও হয়। সর্বজন ও বিশ্বজন শব্দ কন্দুরধারয়-সমাস-নিগ্পন্ন হইলে 

“তন্মৈ হিতম্ণ এই অর্থে “সর্বজনীন, সার্ববজনিকং, বিশজনীনম্* এইরূপ পদ হয়। 

বহুত্রীহ অথবা তৎপুরুষ সমাসে “বিশ্বগনীয়ম্, সর্ববজনীয়ম্” এইরূপ পদও নিষ্পন্ন হইয়। 

ধাকে ।--তত্ববোধিনী , 

(খ)যে সকল শব্দের শেষে 'পোগ্ন” শব থাকে, তাহাদের ও এইরূপ হয়। যথা-_ 
মাডৃভোগীপঃ, পিভৃঙোগীণঠ, আচাধ্যভে গীনঃ (এন্থলে শত্ব হয় ন1) | 

(গ) এনক্ষত্রেণ যুক্তঃ কাল:” €( পা ৪ ২1৩) 



১২২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

লাঘব: লান:, দক্তবান্যা লঘল্ম সী লাঘ: দাত্বালিজ্:, 

ভ্বিনঘা লহ্বন ব্য সুকজী লাঘ; তন্ন: স্রলিজ্জ:। (ক) 

| অন্ধীনহ্বিলা-মৃচ্ঘনী: | (খ) 
“নক্ষত্র-যুক্ত-কাল+ এই অর্থে বিহিত ষণ, প্রত্যয় পরে থাকিলে 
তিষ্য ও পুষ্য শব্দের যকারের লোপ হ। যথা _নিচ্ছ ব্য 
লন্বল ব্য সুজী লা: বম: দুহাত লহ ব্ছ ভুজী লাভ: দীম: । 

০৩। লহস্কনি। 

“ন্ নস্থলি' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয়। যথা-্ুং বন্নি ঘুম; বীজ: (গ), 

ঘল্জঘূবাঁ অস্থনি বল্ঘৃবীব্য: (ঘ), না অন্ছনি ন্ধৃতীহয? 
ব্বন্থা হ্থনি স্ান্বিজ:, ঘীহ নস্থলি জর ব্ঘ নম্ছনি ৰথ্স:, 
স্বন নস্বনি হ্বব্ম:, আন্ত লস্থলি জযান্ধ; 

০০ | বীন জীনলি | নি 

(ক) এই সুত্রানুমারে ত্রানুদারে বিহিত তন্ধিত প্রত প্রত্যয়ের লোপ হয়। বখা-__অগ্য পুষ্যঃ, 

অদ্য মঘ)। কিন্তু কাল-বিশেষ বুঝালে হয় না। যথা--পৌবী রাত্রঃ, পৌধমহঃ | 

দিন অথবা! রাত্রি এইরূপ কাল-বিশেষ বুঝাইঙেছে, এই জন্ত হইল না। “লুববিশেষে” 

(পা ৪1২৪ ) 

(খ) “হুর্ধ্যতিষ্যাগন্তামৎভ্তানাম্ ঘ উপধারা (পা ৬৪।১৪৯), “তষ্যপুষায়ো- 

নক্ষআণি যলোপ ইতি বাচাম্” (বা ৪২৯*) 

(গ)আ্রীরামতর্কবাগীশের মতে ঈন প্রত্যর দ্বার! 'ধুরীণ:” পরও নিষ্পন্্ হয়।, 

(ঘ) 'একধুরা' শব্ধের উত্তর ঈন প্রত্যয়ের লোপও হয়। যথা--একধুরীণঃ 
একধুরঃ | 

(5) "বেত তনাদিত্যে। জীবতি” (পা 891১২) 

শপ 



তদ্ধিত। ১২৩" 

নন জীন্ননি' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 

প্রত্যয় সকল হয়। যথা,_্বননল জী্নি ননলিন্ধ: ব্রাস্থনল 
জীননি ত্রাস্থলিজ:, " সাবীন জীননি জান্বিজ:, ভনইছল 
জীননি হ্গীনহ্ঘিন্ধ:, ঘবুসা জীননি ঘ্রান: (ক), ল্গয়ন্ি- 
ন্বঘাষ্মাঁ জীননি নগমনিঙ্গঘিন্: স্সান্তল জীনলি স্সান্তৃণিক্স: 
স্সামুীত: | 

০৪ | অহৃকিিন্ হীন | (খ) 
“নহু ক্সজ্মিন্ হীন” এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব 
উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _জ্বাজিন্ লতি: কাম: বাম: 

স্যব্্দ ভঘভা না ভীন সম্বজ্ব: | মন্য:১ আলিল্গ:, ম্বাস্ক্ন: 
__বৃদ্ধি প্রভৃতির দান-স্থলেই হইয়। থাকে । (গ) 

৫.০ | নাহ্ঘা । (ঘ) 

“তাদর্থ্য” বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় 

সকল হয়। যথা,__ঢাহাশ্রন্ুব্জ আাত্যল্, ক্সমানরন্ুহজন্ ক্সঘননূ, 
(ক) বিদ্যাসাগর মহ।শয় এন্লে 'ধামুষিক' এইরূপ পদ উদ্দাহরণ দিয়াছেন। [কন্তু 

দিদ্ধান্তকৌমুদী ও কাশিকায় 'ধানুষ” এইরূপ পদ আছে। 

(খ) “তদনম্মিন্ বৃদ্ধ্যায়লাভশুক্ষোপদ। দীয়তে” ( প1 ৫1১1৪৭ ) 

(গর) “উত্তমর্ণেন মুলা তিরিত্তং গ্রাহাং বৃদ্ধি হেদ)। গ্রামাদিযু ্বামিগ্রান্তে। ভাগ আয়ঃ 

€ খাজন1)। বিক্তেত্রা মূল্যাদধিকং গ্রাহাং লাভঃ। রক্ষানির্বেশে! রাজভাগ: শুন্ধ; (ক্ষ 

করিবার জন্ত রাজ। যাহ! গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ট্যাক্স )। উত্কাচ উপদ”--স, কৌ 

(ঘ)“পাদার্ঘভ্যাঞ্চ" (পা! ৪181২৫)7 “অনুক্তসমুচ্চনার্ঘশ্চক।র, বথাদর্শনমন্তত্র।পি 

প্রত্যয়ো ভবতি*--(কাশিক।) 



১২৪ ব্যাকরণ-কৌমুগ্ধী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ক্সনিঘইী ছুহুদ্ ক্সানিছ্ঘল্, ক্সব্নিইনলাই ভুহুল্ অবিনবিজজ্ঞল্, 
জিল্তহ্ত্রনা ছুহ দিলইঅন্মন্। 

৪ ব্ত্ৰার্থ । (ক) 
স্বার্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। 

প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অর্থের বৈলক্ষণ্য ঘটে না, পূর্ব 
অর্থই অবিকৃত থাকে । যথা” অ্রন্্ইন নবান্ন, শ্রী হল 

ত্্রীহং, ল্বব্ভা হন ল্বাব্ভাব:, সল হন লালঘল্, হননল 
কৃলল্, সন্প হ্ত্র দান্স:, জনন লীন্ব্ষন্, জ্নুদ্বলীন 

জীলুন্ভল্, লক্হ্ত্র লাক্লঠ হন্ঘ হন হান্ঘ:, লবন 

নলজ্ঘল্, ছুলিক্ইন হলিক্কান্, লিল্ীজী হন তীজীনযল্, জাহ্য্যা 

হন জাক্ব্অল্, ছিযুব্যান ঈহৃব্সল্, লিহুত্া হত লহুব্সল্, 
সভুহ্যব্যা হন আাভূত্যুত্ভল্, ভ্বলাহী নব্খা হত্ত ত্বানুনব্জল্, ঘলা 
হন বন্যদ্, ঘলিনিংন বালিত্যল্, ভ্বলীননন ব্বালীম্সল্, 
ভনলা হন ক্পীঘজ্যল্; স্বব্বলন ঘীব্ভান্, বীতৃহ হন আীহ্হ্ম:, 

হন্দ হনব হন্দজ:, আন্মঘ হল ক্সান্মঘিজ:, অহ হল বত: 
নন্দী হন লন্ত:, লালবন্র ঘালান্মল্, আান হত আনজ?, ত্রান 
হত্র ত্রান: লীৰ্ন্র লীল্জা, লন্রমন্ন লম্মল্। (খ) 

শপ ব স্মপ্পপপপা 

(ক) প্রজ্ঞা দিভ্যশ্চ” € প| ৫18৩৮ ) ইত্যাদি । 

(খ) *নশ্চ পুরাণে প্র1ৎ” (বা ৩৩২৮ )। “পুরাণার্ধে, বর্তমান।ৎ প্রশবাছ নো 

বজব্যঃ। চাঁৎ পূর্ব্বোক্তীঃ।"--ভট্োজিদীক্ষি ৩ 

'পুরাণ' অর্থে প্র-শবের উত্তর ন, ত্ুপ, তনপ, ও উন প্রতায় হয়। যখ।--. 

প্রণম, প্রত্রম্ প্রতনম্, গ্রীণম্। 



তদ্ধিত। ১২৫. 

| ইনালন্ (দা 8২৩) 
শ্বার্থে দেব-শব্দের উত্তর তল্-প্রত্যয় হয়। যথা, হন হক 

ইন্না । (ক) 

ওই | লাব-ন্ধদ-লালজ্জী অমর: (ৰা হইই) 
স্বার্থে ভাগ, রূপ, নামন্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ধেয় 

প্রত্যয় হয় । যথা,-লান হন্র লানঘিঘঃ লানঘ্ব্ল্, কদিন 

কন্যল্, নানিন লালঘ্রতল্। 

৩8 | ব্গহৃভিজন্ (দা 4182৫.) 

স্বার্থে মৃদ্শব্দের উত্তর তিকন্ প্রত্যয় হয়। যথা, স্যহন 
স্বন্নিন্জা। (খ) 

৪ধ | কা-ন্ী দর্ঘঘাযাম্ ( দা 2181০ ) 
প্রশংসা” বুঝাইলে স্বার্থে মৃদ্-শব্দের উত্তর স ও সর প্রত্যয় 
হয়। যথা, দল্গব্তা ল্যন্ কন্বা, ক্ন্হ্লা। 

€হ। নুন্ন-লৃনলী | (গ) 
(ক)ল্ ইত ত থাকে । ৩ল্-প্রতায়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। 

(খ) স্বার্থক প্রত্যয়াস্ত শব্দ গুলি মূল শব্দেরই লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। মৃদ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, 
এই জন্য তিকন্-প্রত্যয়ান্ত মৃতিক। শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ হইল । কখন কখন এই নিয়মের ব্যতি- 

ক্রমও দেখা যায়। বথা_ত্রিলোকী এব ত্রেলোক্যন্। 

(ঞণ ) 'নব' শকের উত্তর শ্বার্থে ব্ুপও তনপ, ও থ প্রত্যয়, এবং নিপাতনে নু আদেশ 

হয়। নবন্য নু আদেশ) ত্রপ-তন্প-খশ্চি (প্রত্যয়া ব্তব্যাঃ)৮ (বা ৩৩২৭ )। যথাঃ 

নৃত্বম্ঠ নু তনষ্, নবীনস্। 



১২৬ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

নৃত্ব ও নৃতন শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা__-লন্রলীন লুল, 
হুমলল্। 

€৩। আদঘিজ্সস্ত। (ক) 
ওপয়িক শব্দ নিপাতবে সিদ্ধ হয় | যথা, মান হত্র ক্ীতিজ্ধ: | 

গুন 1 বীও$ঘন লিনাকজী$নিজলী না । (খ) 

ক: সহ্য নিলা: (২৮), নম্ব: গক্যাজিজন: (২৯), এই ছুই 
অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল 

হয়। যথা” লঘূহা ক্স লিলাঘ: লাহ্হ:, লিঘিন্লা আহ্য 
লিনা: তিব্ধ, জৰ্ীজীওহ্য লিনাঘ: জাবনীজ:) জজমীহী$ক্স 
লিনা: জাজলীহ, জন্নাহীও$হ্ঘ লিনাব: বান্তাহ:, জনিত 
লিনা: জালিত্:, ভজব্বী$ক্স লিনান্: ক্সীজ্ান্:, বিন্প্ুত্ঘ 

লিনা: বন্নন:, নন্বক্মিলাহ্য নিনাব: লাছক্সিজ:, নিত্ন্থী$ক্ 

লিনা: অভুন্ক:, পভ্বাীওহ্য লিনাষ: দাঘ্বান্ঃ১ লমলীওহ্জ 
লিনাঘ; লাষঘ:, ক্সআীচ্যা সহ্য লিনা: কসানীচ্যিজ্জঃ১ লভী- 

৩ক্য লিনা: লাভু:, হত্নি$ক্য লিনা: আসান, অভীক লিনাঘ: 

রানু: । অভিজন-অর্থেও এইরূপ । যথা, বান্নাহী$হ্সামিজল: 

ান্নাহ: ইত্যাদি | 
১০ 

(ক) “শবনয়াদিভ্য্টক্” ( পা৷ ৫18৩৪ )+ “উপায়াদ, হৃবত্ব* (বা) 

(থ )“সোহস্ত নিবান:” (পা। ৪৩1৮৯ ) ; “অভিজনশ্চ” (পা ৪1৩৯০ ) 

€২০) নিনান্তী লান ঘল ব্তল্মন্ত্ছণ। “অল ব্্ধ অধনি ভব দিত্রাঘ:»---নিপক্ষ: | 

€ৎ৩) দ্মিজনী লান অল দুল্নকজিনন্। “মল দুটন্বসি ঘী$লিজল:,স্বিইন্ধ; । 



তদ্ধিত। ১২৭. 

৪৫. | ব্ীদ অক্ুবন্নল | (ক) 
বহুবচনে “নিবাস” ও 'অভিজন” অর্থে বিহিত প্রত্যয়ের লোপ 

হয়। যথা, ক্সত্ব হনাঁ লিনাঝ: ক্সভ্:, নত হলা লিন্বা 

অত্রশ:, জক্তিত্র হসাঁ লিলাব: নন্িত্ৰা:, নিহ্ত্ক হনা লিনা: 
লিহ্ন্া, ভজন হাঁ লিনা: তব্জান্বা:, জকমীল হ্নাঁ লিনা: 

জৰলীলা:) লন হলাঁ লিন্রাঘ: লতা, দস্তা হসা লিলা: 

ঘজ্বাবা, জগ্দীহ হলনা লিনাজ: জজলীহা:। (খ) 

০০1 লভ্িতাল্। (ক) 
স্ত্রীলিঙ্গে হয় না। যথা, লব ক্সাঘাঁ লিনা: লানচ্য:, 

সভ্া ক্সাঘা লিনাঘ: নাভ্বান্স:ঃ নিভু ক্সাঘাঁ লিনা: 

নহৃষ্প;, জন্বিত্র কআবাঁ লিলা: জিতুন: | 

8০1 বীওহ্স হাজন্ন্বল্। 
“ঘা ক্স হাসা, এই অর্থেও এইরূপ ; অর্থাৎ ন্বী$ন্স লিনায:? 

ন্বী$হআামিজন:” এই ছুই অর্থে যে প্রত্যয় ও কাধ্য হয়, "্বী5ক্য 
হাজা' এই অর্থেও সেইরূপ হয়। যথা, জঙ্জীহহ্স হাজা 

জাহজীহ:, জন্তিত্ুহ্য হাজা জালিক্র:, নিক্ত্বহ্য হাজা নহৃক্ক:, 
ঘত্বাবত্ৰ হাজা দাভ্বা:, লমম্বত্ৰ হালা লামঘ:, লিলঘহ্য 
হালা লন: । বহুবচনে-_ন্ধজলীহা:, জন্বিত্দং১ নিইন্ভা:, 
নজ্বাা:, লমআা:, লিলা: । 

(ক) “তদরাজশ্ত বহু তেনৈবাস্রিয়্াম্” (পা ২81৬২) 

(খ) ৪২ হুত্র ও তাহার ফুট্নোটুদেখ। 



১২৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

২০৭ । লন্থ শান, । 

'নব্স লান:? এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত 
প্রত্যয় সকল হয়। যথা, ্জলাহ্য মান: জীলাবল্, জ্িিঘী- 

মান: ইত্বনল্, ভ্রত্বব্স' লাল: নাজ্ল্, হ্যনিহহ্ লান: হ্যানি- 

হল্, হাহী: লাল: মীহল্, মীলান: কানন, স্তৃম্, (আীললব্) 
মান: বীন্তনল্ (ক), ক্জী: মান: আজনল্, স্বহীলীন: লাহিন্রল্, 
অতীলীন: সানেল্, কল লাল: বীহমল্, হলবীঘহ্ত লান: হাল. 

স্বীতন্ধল্, জমলীযহ্য মান: জামনীতন্জল্, হ্যিহ্ত্য লাল: জ্বল, 
সীহহ্্ মান: উত্ৰন্, বক্ীহহ মাল: মাব্পীতল্, জামব্ লাম: 
জাহতল্, জভ্তহ্য লান: জাজ্মন্, আীনব্স মান: সৃক্যম্, ভহ্যহ্য 
মানব: কসীহ্যানন্, ত্তহ্ম লান: হাঙ্ছাল্, লন্বহ্য মান: লাক্ল্, 

স্বনহাহ্য ভান্র: বীমাব্যন্, ভূলনহ্য মান: হীলাব্যন্, লঘৃহত্ 
মান: লাগল লাস্ুবী (খ ), লুত্বহ্য লান: লীব্ত্মূ, ন্বিস- 

হস মাল: নমক্যল্, লহ্য লান: ঘান্যন্, জানহ্হ্স মান: 

ন্ানভ্রন্, জন্প্হ্ম মান: জানজ্জল্, ভ্রানহ্স লান: ন্াক্মনূ, 
স্বজ্হ্য মান: ছীন্ধনল্, স্বলনঘী মান: ঘীললব্যল্, ভুনলঘী 

(ক) বিদ্যাপাগর মহাশয় “হুষ্টোর্ভীবঃ সৌষ্ঠটবম্” এইরূপ লিথিয়াছিলেন। কিন্ত 

নুষ্ঠু শব্ধ নিত্য অব্যয় বলিয়া ইহার রূপ হইতে পারে না। এজন্ত আমরা “হু, 

(শোভনন্ত ) ভাবঃ দৌষ্টবস্* এইরূপ করিলাম। 

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ-বিহিত ঈ পরে খাঁকিলে ব্যণ, এই তদ্ধিত প্রত্যয়ের য-কীরের লোপ 

হয়। যথা--মাধুর্য+ইঈ-্মাধুরী। এইকপ সমগ্র--দীমত্রী, চতুর-চাতুরী, মিত্র-- 

মৈত্রী, উচিতওচিতী ইত্যাদি। 
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মান; হীললব্যল্, নিল্পনঘ্ী লান: লললহ্মত্, দীন লাজ: 
সানীব্ঘল্, তহাবীলহ্য লান: কপীহাঘীন্মল্, জনয্যহ্স মাল: 
জ্াধব্ঘল্, লষ্যহ্ঞহ্ম লাল: লাং্যহদ্, তাহ মান: ক্দীহা- 
ঝরল, নিুষ্ঘ্য মান: লহৃহ্যল্, স্বসলহ্য লান: ভীজন্যলূ,. 
জুন্বত্য লাল: ব্জীহ্যল্, সপিক্ধত্ৰ মাঃ ক্সাঘিবমল্। 

1০1 লজ মান: জন্ম অব । 

“লহ লান্র:, “নস জঙ্্ম” এই ছুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর 

যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, _ল্লাক্ব্যহ্ মান: 
জন্ম না লাল্গাব্ঘল্, লরীব্হ্য লান: জন্ম না লীঞ্মল্, বভভ্ 
মান: জন্ম না ক্সান্হল্, বলাদনলান; জন্ম তা কীলাদন্সল্, 
ক্সঘিননলান: লক্ষী না ম্সাঘিনন্সজ্, অভ্সমান: জদ্ধর লা 
বহ্যল্, জুহহ্ম লা: জালা না হীত্ৰল্, ভুলব্স লাল: জন্ম 
না ভুন্ ভীতঅল্, ঘুবীতিলস্ম লা; জন্ম তা দ্বীবীদ্িন্যলূ, 
স্যছিনহ্য লান: নক্টা না ভীছ্িত্সল্, ঘাহ্রমান: জন্ম লা 
আহ্হ্মল, ক্সাক্তিজ্মত্স লাল: জন্ম লা ক্সাব্তিক্সল্, লাব্ি- 
নব্য মান্র: জন্ম লা লাব্রিল্যল্, নহ্ভিনত্ব লা: জঙ্ 

নয ছাব্তিন্সল্ড অব্িপী মান; জন্দা লা লাব্বিভআল্ 
নহ্বিভ্ঘল্, ম্লান: জন্ম লা জবীন্বল্, ক্সম্যবীলান: জঙ্ম লা 
ন্সহ্গীত্বল্ া্গীভ্রল্ (ক), ভুললীনঃ জন্ম না লীনল্, কক্জ- 
ন্বন্স লাল: জন্ম না ক্সাক্সীজ্ন্বল্ ক্সজ্ীজব্ল্, গ্সনুক্ুত্য 

(ক)৩ সুজ্রের ফুটুনোট দেখ। 

৯ 
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মান: জন্ হা হ্মাবৃন্ুব্যন, সনিন্ুহ্য মান: জন্ী তা সানি- 
নুব্সল্, দ্বত্মত্য মান; জন্ম না দীক্সম্, ব্বব্লান্বমান: জন্ম 

না শ্রীব্লানল্, ভৃব্লান্তনান: জন্ম না ভীলালল্, স্ষ্ুহী লাল: 
জন্ম না ভ্ীস্ভাইম্ (ক.), ভৃভৃকী লান: ভন্ম' না ভীন্ভাইল, 
আনুর্থঘহ্ৰ লাল: জন্ম লা ব্সালুঙ্জত্যল্, জ্তমলত্স মান: জন্ম 
না জীক্মব্তা জীনল্, ল্বতভত্ম লান: জান্ম না নাক 
স্বান্ল্, নিদ্বুত্বভ্ব মাল: জন্ম না লদব্জল. লদ্বযাল্, দিহ্যলব্ 

লাল: জন্ম না ঈচ্যন্্ ঈহ্যলম্, বন্কাযব্স মান? জন্ম না ভান্থাত্য 
বাস্থাঘজল্, ল্বনুত্স লান: জন্মী লা ভ্রান্ত স্বান্তুবী। 

2০৪ । ভুনহইচনদি ভদ্কঘন্লী | 
ধিণ প্রভৃতি প্রত্যয় সকল অপত্য প্রভৃতি যে সকল অর্থে 

স্পা 

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে "সুহৃদ ভাবঃ কণ্ম বা" এই অর্থে 'সৌহৃদম” এইরূপ 

পদ দ্বিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে “দৌহৃদ' শবটী “হুহাদয়" শব্দ হইতে 

নিষ্পন্ত। যং ও অপ. প্রত্যয় এবং লেখ ও লাদ শব্দ পরে থাকিলে হাদয়-শব্দ-স্ব।নে হাদ্ 

আদেশ হয়। “হৃদয়ন্ত হাললেখযদণ লাসেধু" (পা ৬৩1৫০ )১স"এই শুত্রানুসারে হাদয় শব 

হ্বানে হৃদ আদেশ হইল। পরে সুহাদ শব্দের কেবল পূর্র্বপদের আদিম্বরের বুদ্ধি হওয়য় 

“সৌহৃদ'হইল | মিত্র-বাচক হৃহৃদ্ শব্দের উভয় পদের বৃদ্ধি হয়। যথা__নুহাদে। ভাব? 
সৌহার্দম্। অতএব হুহাদয় শব্ধ হইতে 'দৌহাদ” এবং মিত্রবাচক হুহদ শব্দ হইতে 

“সৌহার্দ' হয় । কুমার-সস্ভবের ওর্ঘ সর্গে ৬ষ্ঠ শ্পোকে "ক্ষণভিন্দৌহৃদ:” এই অংশের 
টাকায় মল্িনাথও তাঁহাই বলিয়াছেন। “অপি হান্তাবাৎ ন উভয়-পদ-বৃদ্ধিঃ, হস্ততন্ত অণ- 

বিধানে তু উতক্পপদবৃদ্ধিঃ হ্যাৎ”"-_মল্লিনাথ । বামনও তাহাই বলিয়াছেন + যথা-_ 

“সৌহদ-দৌন্্দ-শব্দৌ অনি হৃস্তাবাৎ*। হুহদূশব্েও এইরূপ বুঝিতে হইবে । "হুহ্ৃদে। 

ভাব: সৌহার্দুং দৌহর্দং ইহ মুখান্ত গ্রহণাৎ । আদিটম্ত তু সৌহ্বগ্ং সৌহদমিতি"-_ 
জরা মতর্কবাগীশ। 
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প্রদর্গিত হইল, তন্ভিন্ন নানা অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কতি- 

পয় স্থলে উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে । যথা,-_শন্ী ন্ববনি কে) 
শান্িন্ধ: (খ), ভ্বান্বন্মীত্বানি নলালি ভ্বহলি স্ান্তব্মাযী 

স্বানুব্মাবিজ:, লঙ্খ হাল; নগর: অন্যান বাজ্জলি দিক: 

গ্ভঘিন্সা ছুহ্বৰঃ আাঘিন:, ব্ভজবনুকীহীজ্ৰহ: আালীল:, লদ্বসা 
বসেন ভান কৃনল্ঃ আবমল বক্টোণ আন: আহ: হলমা 

ব্ক্পেন হালী হ:, লন্থা ব্ষ্োন লা: ক্সঙ্গ:, লস্থাসা লিচ্দল 
স্রান্্দল্ দল্মবল্, আন্বজ্বল লিচ্মলল্ আনবালু, লতা লিচ্ঘন্ 
বালল্, অনা লিচ্দন্লল্ লান্বল্, দা বালনাল্ নাৰীষ্য:, 
দাহাতা₹ বালনান্ নাহানাবীব্ঘ:, ক্সঘল ল্দীন: ক্সাঘং, 
নিত্বঘা ভজ্ৰ' লব্বল্, নিত্যাতা জ্্্: নতম: ব্িঝা জিন: 

বন্য, ন্রাৰ নিস্তব: কীআাহিজ: (গ), লাব্ভানাহ লিষুল: 
স্পা পা? স্ ৮ পাশ পি ০ পপিপপীিশ পাশ ২ পাশীপসশাীট ৮ পাশা শা শী 5 ৩ প্পািি পি পাপ ওটি অং পাও 

(ক) “চরণমত্র নেবা। তেন কদ|চিদ/চরণে মা তৎ_্ীরামতর্কবাগীপ | 

(খ) শ্ধশ্মং চরতি* (প! 81818১)) “বশং গত১* (পা ৪181৮৬); ণতত্তেশ্বরহ” 

(প। ৫১18 )১ “অবারপারাত্যন্ত।নুকামংগীমী” (প1 ৫২1১১), “তেন ক্রীতম্* (পা 

৫1১৩৭); তত্র নিযুক্ত£৮ (পা! ৪181৬৯); “্চরতি” (পা ৪181৮); “পক্ষিমতত্ু- 

মৃগান্ হস্তিশ (পা! ৪1৪1৩৫ )$ “ম্বরূপন্ত পরধ্যায়াণাং বিশেষাণাং চ গ্রহ্ণম্”। “নৌবয়ো- 

ধন্মীবিষমূলমূলসীতাতুলাভ্যন্ত ধ্যতুল্যপ্রাপ্যবধ্ানাম্যসমসমিতসম্মিতেযু" (পা! ৪18৯১); 

“সমানতীর্থে বাসী” (পা1 8181১*৭); “সমানোদরে শয়িত ও চোদাত্:* ( পা ৪1৪। 

১৯৮) “সোদরাদ্ বঃ” (পা ৪181১*৯),; “ওজঃ সহোহস্তনা বণ্ততেশ (8181২৭ ]% 

“অগ্রীদ বংশ (পা 8181১১৭%) , “যচ্ছো চ* (পা ৪181১১৭), “আপ্রপদং প্রাপ্তি" 

€ পা ৫1২1৮) ; “তৎ সর্বাদেঃ পথ্যঙ্গ কর্মপত্রপাত্রং ব্য। প্রতি” (পা 8২৭), অনুপদ- 

সর্বান্ায়ানয়ং বন্ধাভক্ষয়তিনেয়েবু” (পা ৫২1৯) অভ্যমিত্রাচ্ছ চ* (পা $&২1১৭ ) 

(গ) কিন্তু বারি নিযুক্তঃ দ্বারিকঃ। 
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লাহ্ভামাহিজ:, ভিলমন: দমননি কীলললী বাকা, নিভূহাল্ 
সমলনি নভৃত্নী লন্ষি:, হগ্রন বত্বহন ব্ঘিন্জ:, ক্সক্ৰল অতল 
ক্সাহ্বিজ্:, সক্জুলীল ভক্তি জ্যাক্জলিল্:, হক্জন্লান্ ছন্লি হ্যান্জ- 
নিজ: বন্বঘা লবন ভ্বান্থবিন্ধস্্রীহ:, অনুন্থূন্ধ অন্ন ক্সান্- 

ন্থৃনিজ্:, দনিন্ধুন্র নন্তী সানিন্থুল্রিজ:, লানা লাগা লাম্মা হী, 
নয়া নুক্ধ: নমব্স:, না অক্ষিন নৃব্ৰল্, ব্ন্েলনিলা অযুজ্ধঃ 

বাস্ঘতসীগৰন:, কলান নীগ্ত হুতী বলি ঘনীহ্ম:, ঘলান ভভৃৰ 

জিন: অলানী্ত্ঘ:, আন্ম হীঘন ক্সন্সিল, ক্সন্দীনল্, বীজ 
নিহিন: লীব্দিত্ম:, ঘল্সনীজ নিহিন: বাল্সভীন্িজ্:, লিন্ 

ল্দিঘন ভীযন বা ঈক্স লব লন্ঘিপীল, লিনিন্ল দিন 

ভীঘন না উলিন্নিজজ্, দন ভীষন দানজন দানজ্লিজ্জল্, 

ঘঙ্সান্বানি আ্আাদ্রীনি ঘল্নান্তীনহ্বান: ক্সাদদর সাদ্রীলি গ্সাপ- 
পভীল;ঃ নত: (ক), ক্ষন অত্্া আনবূণভীনা ভনালল্ দকদলান্থা 

জুন্প্র:, অভ্্মরলিন আঅন্বমাজী স্সজ্মজিনীম: আঅঞ্মজিলীব্যং, আঞ্অ- 

লিলন: ক্সবিলালিন্ৃত্ব অন্বনক্ক্লীন্সপ্র; (খ ), ঘমলি: ঘহুৰ- 
লাঘেন বামদহাল ঘহ্ভল্, জুন্ত্ৰ আান্ললী বিভ্ুল্ হুন্তিষল্ (গ), 

(ক) “যত পাদাগ্রপর্য্স্তং পভতি তত আপ্রপদীনম্। যৌগ্িকত্বাৎ আঁপ্রপদীনং 

মাল্যার্দ ৮*--ইভামর-টীক| 

(খ) “ভবিষান্র্দেশো বৈচিত্র্যার্থঃ, খজমাত্রে প্রতায়১- শ্ীরামতর্কবাগীশ। 
ঈষ, ঈন ও য প্রতায়। 

(গ) “ইন্ত্র আত্মা, স চক্ষুরাদিনা করণেনানুমীয়তে, নাঁকর্তৃকং করণমন্তি”__- 

(কাশিক1 ৪1২৯৩)। করণ থাকিলে তাহার একজন কর্তী। গরবশ্তই থাকবে। চক্ষুরাদি করণ, 
অতএব এই চক্ষুরাদি দ্বার একজন কর্তীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ইন্ত্র অর্থ(ৎ 
আপ্র।ই সেই'বর্তা। অতএব ইন্দ্রের লিঙ্গ এই অর্থে ইন্ছ্ি' | লিঙ্গ--অর্থাৎ চিহ। 
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স্বযা্বলিন জ্ৃঘান্ীঘা নতি: জান্সনাবলিন (২০) জ্ধাক্ধ- 
নাীবন্ (ক), সান ঝন্ুল: দান্বীন:, ক্সআা্ অন্মুল: 
ক্সনান্বীন:, স্বান ঘক্ছনি বীজানিজ্ত স্ব্বতযন দ্ুক্জনি 
ববীব্বক্মানিজ্দ:, ঘহ্হাহান্ মক্জডনি দাহ্ভাহিক:, যান্রিবল 
নিনুন্ন ঘাল্রিনজন্, ক্স ব্তল্ানি গ্মাঘিন্দ:, ব্সাযাহ্য অন্ন 
সাঘব্বিজল্, লহ্ক্ৰ আন্না লাহী, নালহ্স আলন্ন লীন লা 
নালিন্বল্, ঘিন্নজ্ লন জীঘন মরা দশ্নিজন্, বনিদালব্য 
লন জীদল না ঘালিঘানিন্ন্, ক্সব্বি নহনীক্দ জুলি ললিত্রহ্য 
আব্বিজ্স:, লাব্তি দহন্বীক্দ হুনি মনিঘ্রত্ম লান্বিল্দ, ন্সব্বি 
হিছলিনি লনিনত্ঘ ইভিজ:, ক্সালভজ্বা; দন গসানক্ধল্, 
অহ্য্যাঁ: দন্ত নাহ্হন্, ব্সবত্ঘত্স জন্ল্ ক্সাচ্ৰজ্ঘনও ন্যন্সীঘহ্য 
দর্ত লযন্বীঘন্। 

£০%। বদ; ভ্নিন্ দলঅঘ] । (খ) 
কোনও কোনও স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা, লীস্বীক্থা 
ঘাালি “লীন: মত্ালা দানি অনা:, লাদাব্াাঁ দন্বালি 

পা ৭ পপ স্পা আপ 

(৩০) জ্ান্দাালললিন লাল্মঘললনিন জান্ধনাজল্। 
(ক) “সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ* (পা! ৫৩/১,৬)। যদি ইবার্থ সমাসের বিষয় হয়, 

তাহ! হইলে দেহ সমাসের উত্তর অপর ইবার্ধে ছ(ঈয়) প্রত্যয় হয়। যথা-_ 
“কাকতালীয়ো দেবদত্ত্য বধঃ।” এম্থলে “কাকতাল" এই সমাসের অর্থ কাকতাল-সমাগম- 
সদৃশ চৌর-দমাথম এবং প্রত্যয়ের অর্থ কাক-মরপ-নদৃশ। “আগচ্ছতঃ কাকন্ত অকল্মাৎ 
তালপতনাদ্ বখ! বধঃ, তখৈব চাঁকম্মিকচো রসমাগ্রমাদ দেবদত্তবধঃ । এবমজায়। 

আগচ্ছ্তযাঃ কৃপাণপতনাদ্ যথ। বধঃ, তৎদদৃশং মরণামতি ফলিতোহর্থ;"--তত্ববোধিনী । 
এইরূপ অজাকৃপাণীয়ঃ, অন্ধকবন্তিকীয়ঃ ( অন্ধজনের হস্তে সহসা শকুনপত্ন )। 

(খ) ফলে লুক্” (পা 21৩1১৬৩) 
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লালা:, লক্বিজ্ামাঃ ঘর্ম লক্বিজ্জা, লান্ৰা; ঘ্বঙ্জ লাবনী, 
জহনীহহ্য ঘুর্ঘ জহনীহল্, আাহলেহ্য ত্ক্ম ঘাম, জান্সা: দৃজ্জ 
জানী, হৃষ্যা: দ্তচ্ঘ ঘৃঘী। 

২০ | জনা আা( দা 821২4) 
জন্ব-শবের উত্তর বিকল্পে। যথা, জবা: দন্ অব: (ক), 
আহন্র্ল্ । ৃ 

$০৩। ইযত্নীনা্মত্ু্রীলী | 
হৈয়ঙ্গবীন ও অগ্তশ্বীন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, স্ত্ী- 

মীতীল্কাত্ তর্ললনি ইম্রনীলল্ (খ ), ্সত্য জী না ঘন শ্গত্য- 
হীন লব্ল্, আন্যহ্বীলী নিতীন:, ক্সতা জী না ঢব্রুন ক্সত্াতৰীলা 
ব্লী আ্াঘন্বদঘনা হুন্যঘ্র; (গ)। 

£০5। দান্স-আান্ি-ামিজ্া; | 
পান্থ, সাঞ্ষিন্ ও বাদ্ধন্ষক শব নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, 
ঘন্সাল লিন্ম মল্ভলি দান্স: (ঘ ), বাছাক্ লুভা বানী, ভত্বন্ত 
জীন্নলি লামিন: | 

(ক) ফলবাচক হওয়ায় ব্লীবলিঙ্গ হইল; ক্লীবলিঙ্গ হওয়ায় হৃন্ঘ হইল। “ফলে 

তম্ব! জন্বঃ স্ত্রী জন্থু জাম্ববস্”। 
(খ) হ্বোগোদোহ+থঞ (ইন )-হেয়ঙ্গবীন, নিপাতনে হিয়ঙু আদেশ। 

“হৈয়ঙগবীনং সংজ্ঞায়াম্ত (পা ৫1২২৩)। “তত্ব, হৈয়ঙ্গণীনং বং হোগোদোহোত্তবং 

স্বৃতম্”।--ইতামরঃ 
(গ) “অগ্ম্বীনাবন্টন্ষেশ (পা ৫২1১৩) 

() “পন্থে। ণ নিত্যম্* (পা 01১।৭৩)। 'নিত্যং গচ্ছতি' এই অর্থে পধিন শবের 

উত্তর ৭ প্রতায় হয়, এবং পথিন্শব্দ-স্থানে পস্থ*ঃ আদেশ হয়। বখা--পন্থানং নিতা 
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1০৪ | ম্মানুম্সিন্যানৃচ্যা্ব্ধী । (ক) 
ষিকণ ও বায়নণ, প্রত্যয়-যুক্ত অন্মদ্শব্দ-স্থানে যথাক্রমে 

আমুগ্মিক ও আমুষ্যায়ণ, এই ছুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 

যথা, সসন্তুত্মিন্ ( নববী ) স্বিনন্ ক্সান্তত্িজল্, ক্সম্তত্য 
(স্থলব্) ঘুজ ন্সাুত্যামব্ | 

£8০। দীন:ঘুন্মল্। 
পৌনঃপুন্য শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,ন্ত্রন: দ্ুলবক্তর্ান 
অস্তহল না দীল:ঘুন্সল্। 

88৫1 লন্ঘ আাদীওন্যব্ম | 
তদ্ধিত-প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত নুকারের লোপ 

হয়। যথা, ্সবিনিস্্মী$তন্মন্ দ্সাবিনমন্থি:, ভভতবীল্দী- 
$নন্মন্ ক্সীভূতীলি:, হাক্া অনুভব: হাজজল্, স্বত্িলা বানুদ্: 
স্কান্তিজ্ল্, ঘন্যার্ন বাক্ুলি দঘিজ, ঘ্ননন্থান্ত জমজ; অভ 

জন্মীক্ি:, লাঈন লালম্র্ল্, হম্রীবক্রীনল; ভব্তসীন:, ঘাল নন্মি 
ক্সঘীল না ঘালন্ধ+ ক্সা্লল হুহল্ ্সাক্ীযল্ । 

81৭ । লানলন্জ্য মব্যি। (খ) 

গচ্ছতি পান্থ* স্ত্রীলিঙ্গে পাস্থা। পিস্থানং গচ্ছতি' এই বাক্যে পথিন্+ ন্ "পথিক, 

স্বীলিঙ্গে পথিকী। “পথ; ক্ষন্” ( পা! €1১1৭৫) 

£ক) “আমুব্যারণামষ্যপুত্রিকেত্যুপসংখ্যানম্* (ব1 ৩৮৯৮) ১ “আমুষ্যকুলিকে তি চ 
বক্তব্যম্* € বা ৩৮৯৯ )। 

(খ) “জন্” (পা ৬৪১৬৭) 
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ষণ, প্রত্যয় হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের ন্কারের লোপ 
হয় না। যথা,_মুলী মান: যীললল্, নঘীল মহ্থ লামলনল্, 

হ্যনা বলছ: জী্লম্, ঘল্ন্বি দ্িমণনি হীযণ ন্বা নানান, 
স্বাললি জর: বালল, স্বুল্রল ভুহ্ ীল্রলল্, ঘভন্বলীওনল্ 

যাজ্্ল:, শ্রন্মব্যা ঘবিল্্রন: ভ্বান্ম বব: জজ্মীত্য হী জ্যান্ত ব্য, 
মব্মলী নিজাহ: লাক্পল: | 

££ই। হল লানন্দ্মরী। (ক) 
তদ্ধিতের য পরে থাকিলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের ন্-কারের 

লোপ হয় না। যথা, _ন্বামলি বান: ঘালন্ত:ঃ. লক্ষি বাস্তু: 

রক্ত: ন্স্লনি ব্াস্ত: অঞ্ন্ম: হাজলি বাঘ; হাজন্ম:, জন্ম ঘা 
সলননি ভক্ম ব্ লুদ্বি মন: লুন্স:। কর্ম ও ভাব অর্থে 
ন-কারের লোপ হয়। যথা,্যান্নী লান: জন্ম না হাজ্ল্। 

188 লাহ্নান্মনীবাঁনল । (খ) 
শীন প্রত্যয় হইলে অধ্বন্ ও আত্মন এই ছুই প্রাতিপদিকের 

ন্কারের লোপ হয় না । বথা,স্সম্লি ঘা: ক্সভ্রলীল:, 
স্সাসন ছিনল্ ক্মান্মলীলন্ । 

181 ললনাজ্যাদন্সক্মি। (গ) 
অপত্যার্থে বিহিত ষণ. প্রত্যয় পরে থাকিলে মন্-ভাগান্ত প্রাতি- 

কপ 
পীন্িদীপপসীতি পাপা 

(ক) “যে চাভাবকর্থণো১" (পা ৬181১৬৮ ) 

(খ) এ«আত্মাধধানৌ থে” (পা ৬৪১৬৯ ) 

(গর) “ন মপুর্ববোহপত্যেহবন্মণঃ* ( প1 ৬1৪1১৭৭) 



তন্ধিত। ১৩৭ 

পদিকের ন-কারের লোপ হয়। যথা, ুবাজ্দী$দন্জ বীবাল:, 

তনাব্লীওদন্ম ভীনাল:, জ্বনলাব্নীওদন্্র জান্ীনাল:। (ক) 

88€ | ন্বাস্তিনলাল:। 

হিতনামন এই প্রাতিপদিকের বিকলে। যথা, _স্থিনলাল্মী- 
$নন্ম ইনলাল$ নলালল:। 

8৩ | ক্লাহ্মলীনিজ্াই | (খ) 

বিকারার্থ-বিহিত ষণ, প্রত্যয় পরে থাকিলে হেমন্, অশ্মন্ এই ছুই 

প্রাতিপদিকের নকারের লোপ হয়। যথা, সব্লী নিল্ধাহ্: 

ইল:, স্সহ্ললী নিজ্সাহ বাজ: । 

2০ । ল্ন্কন্থ: জীন । (গ) 
কোধ-অর্থে চণ্মন্শব্দের নৃকারের লোপ হয়। যথা, নবম ব্য 
নিল্ধাহ; ল্বাক্ম; জীলঃ। 

২8৫. । লঙ্মব্বী$লানী। (ঘ) 
জাতি ভিন্ন অর্থে ব্রন্মন্*শব্দের নুকারের লোপ হয় । যথা? 
লল্গাহ্য হ্লা ল্লাক্মন্ ক্সবলল্, লান্মা' নি, লাল্ী সীজছি” 

(ক) অপত্য ভিন্ন অর্থে হয় না। যথা-_চম্মণা। পরিবুতো। রথঃ চারণ; । অপ- 

তযার্থপ্রত্যয পরে থ্]ক্র্িলেও বন্ধন শবের হয় না। যখা-_চক্রবর্মগোহপত্যম্ চাক্রবর্মণঃ। 

(থ) “অশ্মনে। বিকারে টিলোপো বক্তব্য; (ব1 ৪১৮৫ ) 

(গ) *চন্রণঃং কোষ উপসংখ্যানম্”' €( ব!?) 

€ঘ) ."ব্রাঙ্গে। জাতে” (প1৬1৪।১৭১) 



১৩০৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

নক্ম ভঘাহ্বী লাক্স:, লল্পব্য হুর ল্লাল্সী লন: । জাতি অর্থে 

হয় না। যথা,” আক্পন্বীগন নর লাক্সবা: জানিনিকসঃ | (ক) 

০ | ললন্নঝন মন্ি। (খ) 
ষণ. প্রত্যয় হইলে 'ইন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের ন-কারের লোপ 
হয় না। যথা, ন্রন্বিল জুর্ব ভ্রািলম্, স্বত্বিল হুর স্বান্বি- 
লল্, লঘানিল ভু কঘান্রিলল্, ব্রব্নিষ্ব ভুরু ব্লাব্িষ্বল্। 
অপত্য-অর্থে হয়। যথা, _লিঘানিলী$নন্ম কীজান:, লানান্তিলী- 

$নল্স লাঘান: | গাথিন্ প্রভৃতির হয় না। যথা, বাঘিলী- 

$্ন্থ বাঘিন:, ঈম্িনীগনন্্ জঈঞ্িল:। ইন্-সংযুক্ত বর্ণে 
মিলিত হইলে হয় নী । যথা,__ব্নিব্বী$ঘন্ম ব্াহ্নিষ্থ; লনব্ি- 
লীওনন্্ লানব্িল: ল্বন্গিক: স্সঘন্ম ভ্বান্গিবা: | 

181 নয লান্হ্-লব্বী (দা | 2০) 
নক্ৰ লান:? এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর ত্ব ও তল্ হয়; 
ল্ইৎ,তথাকে। ত্ব-প্রত্যয়াস্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এবং তল্- 

প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা, _সলীলীন: সন্তুন্বল্, 
সন্বুনা; লীহীলাঁন: লীক্লম্, লীহনা; লবুচ্মত্য মান: 

(ক) পিষ্কান্তকৌমুদী-মতে অপত্য-ভিন্ন-অর্থে বিহিত অন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে 

'ব্রহ্ম' এই শব্দ নিপাতনে মিদ্ধ হয়। যণা-_ব্রাঙ্গং হবিং। বদি অপত্য-অর্ধে অন্ প্রত্যর 

হয় এবং জাতি বুঝায়, তাহা হইলে ব্রহ্গন শব্দের টিলোপ হয়না | বথ৷ ব্রহ্মণোইপত্যং 

্রাহ্মণঃ | ব্রাঙ্গী ওযধিঃ--এখানে অপত্যার্থে প্রত্যয় হয় নাই, এই জঙ্ঠ টিংলোগ হইল। 

"ব্রাঙ্গোহজাতৌ” (পা ৬৪১৭১) 

(খ) «'ইনপ্যনপত্যে* (পা! ৬৪১৬৪) 



তদ্বিত | ১৩৯ 

লন্ত্বলল্, লবুক্ছনা ; প্সলহ্হ্স লানঃ ক্সলহত্রল্, ্সলহলা ; 
অঙ্ীমলান; সগ্যলল, সগ্যনা; যুহত্সে লালঃ আহত্লূ, সুহলা ; 
জানহক্সে মান; জ্বানব্লল্, জানহনা : ল্ণত্বহ্স মান; ল্সব্- 

“হম্বম্, ন্ঘব্বলা; লাব্বিজ্ব্স লানঃ লাহ্বিক্ল্রল্, লান্তিজলা ; 

ব্রহ্ম লান: শ্সঘলল্্, ক্সধঘনা; চ্সন্নত্য লানঃ 
ন্মল্রম্, ক্মন্মলা ; লুব্বন্য লান: লুব্বলম্, লুবনা ; লুন্দব্য 
মান: ব্ুুজলম্, বুজ্জলা ; হাল্মী লাল: বাজল্রল্ হাজলা; মুলা 

মান: স্বল্রন্, সুলনা ; ন্মনহ্য মান: ন্মূলল্রম. ন্মুলনা। | 

£₹২। ন্রা নীব্বাইবিলিলি: ॥ (ক) 
নহ্ম মান: এই অর্থে নীল প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর 
বিকল্পে ইমনি হয়; ই ইত, ইমন্ থাকে ; পক্ষে ত্ব ও তল্ হয়। 

ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব পুংলিঙ্গ | যথা, লীন্বব্স নান; 
সপ পশাপপসপীপপাগ পা পপ পাপা? 

(ক) "পৃর্াদিভ্য ইমনিজ, বা” (পা ৫1১১২২) শবণদৃঢ়দিভ্যঃ ব্যঞ, ৮” 

(প| ৫১১২৩ )। পৃর্থাদিগণঃ-" পৃথুসৃছু-পটু-ক্ষি প্র-বহুল-কষুদ্র-সাধবঃ। বহ্বকিঞ্চন- 
খণ্ডাণ্চ লঘু-স্বাছু-প্রিয়ং জবঃ” ॥ দৃঢ়।দিগ্রণঃ--“চণ্ডো বালে গুরুম ন্দে। বৎসঃ পাকস্তমু- 

মহান! আশু-হুশ্ধো র-দীর্ঘঞ্চ হোড়ঃ সর্ষে দৃঢাদয়১। _ শ্রীরাম তর্কবাগীশ 
'ভুল' ও 'মলিন' শবের উত্তর 'ইমন্' প্রতায় হয় কি না, তাহা সুধীগণের বিশেষ 

বিবেচ্য । কোনও প্রাচীন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'স্থবিমা" ও “মপিনিমা' পদের প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়। যায় না। কিন্তু সারম্বত-ব্যাকরণ-বর্ত। অনুভূতিম্বরূপা চাঁধ্য স্থৃবিম। 

পদ উদাহরণ দিয়াছেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রথম মঙ্গল[5রণ-গ্লে।কে 
স্থৃবিমা” পন প্রয়োগ করিয়াছেন । যখা,“যং বক্তূং মুকুব। ইবেস্ত্রিরমনোমায়াং পরাগ. 

দৃশ্ততাং, নিন্যুন্তৎস্বিমা"দিনাঁপি চ বিরাট্হত্রেশাবং গতম্। তং প্রতাগ দৃগৃশ্মক্ষর- 
মণুং ৭ ত্যক্তোপনেব্রত্রয়াঃ, আ্গোপালমুপান্মহে  শ্রুতিশিরোবংশীরবৈর্র্শিতম্" ॥ 
“মলিপ্লিমা” পদের প্রশ্জেনি শিশুপালবধে দেখিতে পাওয়। ধার়। যখা_“মলিনিমালিনি 
মাধবযোধিতাম্”-মোঘ ৬।৪), কিন্ত সংক্ষিপ্তপারের বৃত্তিকার জুমরনন্দী এই প্রয়োগ 

অসাধু বলিয়াছেন । 



১৪০ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

নীবিলা, নীব্ল্রল্, নীব্বনা; দীলহ্ঘ মাত: দীনিলা, দীনল্রল্, 
দীনলা ; হন্ধত্য মান: জিলা, ব্ধালম্, জলা ; হ্যন্জন্য লাল: 
স্যক্িলা, আনল, ঘ্ুজলা; নন্দন লানঃ নঙ্গিলা, অঙ্গ, 

অন্দলা; আ্বীনহ্ লাল: হ্ীলিলা, আীনলল্, জীনলা; ভহ্যৃহ্য 
লান তহ্যিলা, ভহ্যতল্, তহ্যলা ; অভহ্য লান: জঅর্ভিলা, 
অভ্ভত্বল্ঠ অভ্তনা; লঘৃহত্য লান: মন্বিলা, লন্তুবলল্, 
ননুৰলা । 

ই | আআীাঁদীওন্তন্্। (ক) 
ইমনি প্রত্যয় হইলে শব্দের অস্তস্থিত উবণের লোপ 

হয় (৩১)। যথা, ত্ীলীন; মিনা, ন্বল্রল্, বন্থলা ; 
সব্ালান; ্সন্থিলা, বলত, ক্সবালা; নলীলানঃ নলিলা, 
নব্লল্্, নবুনা; ব্আাহীমানঃ ব্রাহিনা, ব্লাতৃলল্, াতুনা ; 
অহীলীনঃ ঘহিলা, অহুলল্, অতুনা; ক্লীলানঃ ক্ষজিলা, 

ঈসুলেল, বলা । 

18 । ক্কলী হ: ঢুহনাহ্: | (২) 
ইমনি প্রত্যয় হইলে পূথু, মু, দৃঢ়, কৃশ, ভূশ, পরিবৃঢ়, 
এই সকল শবের খস্থানে র হয় (৩১)। যথা, ্ী- 

নান: গঘিলা, ঘঘুলল্, ঘৃনা ; স্যহীলীন: লহিলা, স্বতৃতম্, 
সপ জপ পস্্পসসপ্সপপসসসপপসসস পপপ্প সি 

স্ 
শপ আসা আপ পপ 

(ক) “টেঃ” (পা ৬1৪1১৫৫ ) 

(৩১) ইঠ ও ঈয়নু স্থলেও এই সুজ্রের কাঁধ্য হয়। 
৮ 

(খ) “র খতে! হলাদেল থে” ( পা! ৬৪১৬১) 



তদ্ধিত ১৪১ 

স্তৃুনা; ভুভৃক্য নান: জুকিলা ভভৃলল, ভন্ুলা; জমহ্স 

লান: লমিলা, জয়লল, জনা; বৃত্ত মান: কহিলা, 

ব্যলল, ভ্জ্লা ; সহিল্রকৃ্য লা: সহিলভিলা, নহিভ্রতল্বল... 
'বর্বেম্ভুলা | 

£হ%। দিত-লস্নী: স-লন্তী। (ক) 
ইমনি প্রত্যয় হইলে প্রিয়-শব্দ-স্থানে প্র এবং মহৎ-শব্দ-স্থানে 
মহ হয় (৩১) । যথা, দিঅহ্য মান: দলা, দিঘল্বল, 

দিলা; লম্লী লাল£ লক্িলা, লন্বক্ছনল, লন্বন্না। 

1£ | হা-স্ত্ব-তীছাঁব্া বাহ-ক্ল-লাআা: | (ক) 
ইমনি প্রত্যয় হইলে গুরু-শব্দ-স্থানে গর, হৃন্ব-শব্দ-স্থানে হ্রস 

এবং দীর্ঘ-শব্দ-স্থানে দ্রাঘ হয় (৩১)। যথা,-ব্যবীলান্ব: অবিলা, 

যলল, অুকনা ; আন্ত লান: মিলা, কুব্ললল্, জ্জ্লা : 
ত্ীন্রত্ম মান: জাঘিলা, হীঘ্রলম্, ভীন্রনা। 

২৩ । মুলা । (খ) 
বহু-শব্দের উত্তর ইমনি হইলে ভূমন্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 
যথা, অস্কীলান: শুলা। 

£হ2। আদল অলিল্ব । (গ) 
(ক) “'প্রয়স্থিরস্ফিরোরুবহছলগুরুবৃদ্ধতৃপ্রদীর্ঘবৃন্ন(রকাণাং প্রস্থস্কববর্বংহিগর্বধিত্রব- 

জানব" (গা! ৬৪1১৭ ) 

(৩১) ইষ্ট ও ঈয়হ স্ুলেও এই শুত্রের কাধ্য হয়। 
(খ) এবহের্লোপে। ভূ চ বহোঁ”” (পা ৬/৪1১৫৮) 

« (গর) “তেন তুল্যং ত্রিয়। চেদ্বতি” € পা ৫।১1১১৫) 
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সাদৃশ্ঠ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর বতিচ, হয় ; ই, চ ইত, বৎ 
থাকে । যথা” ত্বন্ছ জল হু লন্নব্মন্বম্, দ্বিললিল স্ান- 

বল্ ভিলনন্জ্রীননন্, ঘস্ুহ হু বল্পীহ: অন্বুহুনক্ন্মীহ:, নুন 
তু তলন: ঘল্ননভজন:, ল্লাক্সধ্য জুত্র ম্সঘীন ল্ান্সব্যনতৃতীন, 
জলি জুন যুত্মল ঘন্লিঅনত্াত্ৰল, দিনলিন দ্ুজঘনি দিলনল্ 

দুজনন্সাঘ্যাঘল্, বি হুন নঘলি বন্থেনলবনি নল, জহ্া- 
অালিন ইন আহ্ালল্ আন ঝলক, হুলহুন্নভ্যল জনন হুনভুদ্লনতক্র-. 
অল বন্পত্ন্নক্য, হালভ্ান দিন্লন্ষি: হালনল্ দিল্তলজিলহ- 
নহ্য, হাজন হাজনন্, গ্সাব্ল ন আসাজনল্। 

২৭ । শভ্রল নিলন্ত ভ্ -বজী ॥ (ক) 

বিল নিল্ন: এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর চুঞ্চু ও চণ হয়। 

বথা”ম্সঞ্রল নিন্ন: ম্মগ্রত্ত্থঃ, ন্সঘন্ব্থ:; নিয়া নিদ্ন: 
নিত্যাতৃজ্ৃ: নিতান্ত্থঃ; ম্লালল নিন্ম: আ্ালৃত্:, আালভব্য: ? 
লান্রঘা বিন্ন: লাানুত্থ: লাযান্বয্: ; ্সব্জত্য নিন্ম: ক্সত্র ভুত, 
ল্সহ্ন য্: ; জব্মব্ছা নিন্ম: জন্বানুত্ব:, জন্য: | 

২০ | নহ্ন্জান্সিল না অঁজার্ন লাবজ্সা- 

হিষ্য হুল: | (খ) 

(ক) “তেন বিত্শ্চধুগ্ চণপৌ" (পা ৫২২৬) 
(থ) “তদন্ত সপ্রাতং তারকাদিভ্য ইতচ্” ( পা ৫11৩৬) / 
তারকািগ্রণ:-“ফল-পুষ্পাস্কুর-পল্লব-গর্ববং, কণ্টক-কর্দম-শর-কলোলম্ | ? হ্্য- 

কুতুহল-কিনলয়-গরন্ধং, হমস্তক-কঞুক-সুখ-সীমন্তমূ॥ তন্ত্র। তিলকং টা রোগ কজ্জল- 

কুটল-কোবক(বেগ্রমূ। নিজ্রা-মুত্রা-মুদ্গাল-রোষং, কনার-কন্বল-কুনম-তরঙ্গম্॥ সংজ্ঞা 

-তরক-মুত্র-পুরীষং, পুলক-বিচারং ব্রণশৃঙ্গীরম্। সবক-পিপাসা-লজ্জা-দোকং, নিজ্রমণ- 
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“ন্ ক্স্ম জানল; “ন্ ক্সব্মিন্ অঁজালল্' এই ছুই অর্থে প্রাতি- 

পদিকের উত্তর ইত প্রত্যয় হয়। যথা,__লাবজ্া ক্সব্িন্ বজানা: 
নাল্িন লম:, অল্ন্া গ্সব্স জানা: নলনেনহ্তক:, দন্বানি 

হস অঘজানালি দবিনী ভ্রদ্ব', ব্ুচ্মাব্সত্সা; ঘলানানি ভ্বন্সিলা 

ন্বনা, লতা '্সহ্যা: অঘঁলানা: লহ্ত্বিলা লী, তক্জন্তা ন্সবিমিল্ 

অজানা তল্াব্তিন লল:, বঅন্মজাহলব্মিন্ ঘঁজানন্ "্সন্নজাবিন 

অন্, জন্রত্বী$ক্ঘ ভজ্লান: জন্রত্বিনস্বল্হ: জহলীওক্মিন্ 
ঘলান: জইলিল: দন্যা:, ঘুজজ্জান্ক্মিন্ বঁজানালি ঘুজব্দিল 
মবীহল্, আভ্হলত্স অঁজানল্ ম্সত্ৃহিনন ঘান্যন্, ন্যাঘিহক্তে 
ললান: ম্যাদিনী ললৃত্ঘঃ । এইরূপ, জ্বী লভ্জহিল:, 

স্্ক্লঞ্থ জ্জুল্পক্িন:, ব্বন্ন্: ক্তত্রন্দিল:, নিল্তজর্ম লিব্বন্বিল: 

নুন্ধ বুকন্জবিন:, জ্বর জজনভামিন:, জী জীহ্ন্সিল:, লিলা 

লিছিন:, ভ্ৃহা ভ্বুতিন:, ভপ্ুা ব্রধৃছিন: দিাঘা দিমাবিন:, 

স্বত্ব স্বৃব্বিন:, কূ:ব্ৰ ভু:ব্ত্িন:, লব্ধ নব্যিন, নিন্জ নিবক্দিন: 

হবর-ছুঃখ-দ্রোহম্ ॥ খজীধাঙ্গার-রোমাঞ্চ-প্রবাল-ব্য।ধি-চক্দ্রকাঃ। পণ্ডোৎকর্ষং বৃতুক্ষা) চ 
স্বরোতকঠে চ মগ্ররী ।”- শ্রীরামতর্কবাগীশ। 

তারকা-পুষ্প-কল্লোল-তরঙ্গ-শর-পল্পবাঃ। খজীষ-কণ্টকাঙ্গার-শৃঙ্গার-হ্বর-কন্দরাঃ ॥ 
বিচার-গর্বব-রোমাঞ্চ-হর্ষোৎকর্ষ-কুতূহলাঃ ।  গর্ভনিক্রমণোতৎকঠাদ্রো হদোহাব্রচন্ত্রকাঃ ॥ 
নিদ্রা কুবলয়ঃ শ্রদ্ধা রাগ-কোরক-কুট[লাঃ। কুহুম'স্তবকোচ্চার-প্রব(জসপুল ক-ব্রণা$॥ 

কর্দম-ব্যাধি-সীমস্ত-হুখ-কধুক-হত্তকাঃ। পিপাসা-মগ্ররী-পিও। বৃতুক্ষা-দুঃখ-কজ্দলা; ॥ 
বেগঃ কিসলয়ন্তত্্-মুদ্রা-তিলক-শৈবলাঃ। মূত্রং পুরীষং রোগশ্চ শুত্রঞ্চ যুকুলং তথ। | রাগ- 
কেশাদয়স্চান্টে তারকাছাঃ প্রয়োগতঃ (*-শোয়ীচঙ্্র | 

"নন বৃভুক্ষাপিপাস্দস্নৌ! কিমর্থমিহ পঠোতে, সনস্তাৎ ক্তে সতি বুভুক্ষিতঃ পিপাদিত 
ইতি ভাবধ্যতি? নৈতদস্তি, এতয়ে!; সকর্নকত্বাৎ কর্তরি ভ্ত এব নাস্তি; কর্মণি চক্তে 
সতি বৃতুক্ষিতঃ ওদন:, পিপাসিতং জলমিতি ভবতি । অনেন ইতে কৃতে ুতুক্ষিতঃ পিপাঁ 
তো মৈত্র ইতি ভবতি। ইত্যুয়োরর্থভেদে1 মহান”--গ্নোযীচন্্। 
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বল: হাজিিন: সপ: স্লিন:, কুছ ্ঘ্বা হণিন:, স্বীলন্ন; বীল- 
ন্মিন:, ভন; ভিন হীবা: কীঝান:, হলাম: বীলাস্ত্বিন:, নব্ভা 

ঘক্িল:, জজ্লন্: জভ্সবিল:, লজ লনা ভ্রমিন:, জীব: ভল্ী- 

বিন:, নন: হলব্িন:, নদ্হন্ব লন্হলিন;, ঘি; নিকিল:, 
সনিনিক্ন: দনিনিব্নিল:, লুল আুক্ডিন:, হীন্ছা হীছিন: 

ইঃ | সলাবা লাল্গ-ৃম্স-ভ্রঘঘত; । (ক) 
পরিমাণার্থে প্রাতিপদ্িকের উত্তর মাত্রট১ দন্বুট, ও দ্বয়সট- 

প্রত্যয় হয়। ট. ইত; মাত্র, দগ্ধ ও দ্বয়স থাকে । যথা 
স্ক্ব: দলাব্ঘলব্য স্বব্লালল্, ভব্বা্পম্, স্ব্বল্রঘন্ল্; জালু: 

দলাহালহ্ত জাবুলালল্, জাব্হ্ল্ (খ), জানুল্রতঅঘল্ ; জন্বঃ 

্লাব্লত্স জক্লালল্, জন্হুল্, জক্ল্রঅল্ ; বিলব্তি; গলা 

বালহ্ৰ নিলক্রিমালল্, নিলক্বিতঘ্ল্, নিলব্তিভরঅন্ল্ ; লা: 

মমলাবালহ্য লাভলানল্, নাহুবপ্লল্, লান্বভ্রনভল্ ; বাজ: গ্গলান্ব- 

লব্ঘ বাজলালল্, বাজভ্ স্, বাজন্রম্ভ্বন্। 

ইহ । অহ্নজ্য: দহিলা নন্দ ( মা 
এই. ) 
পরিমাণার্থে যদৃ, তদ্, এতদ্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর 

বুপ্ হয়; উ পু ইত বৎ থাকে। 

হই । আসা হৃ'। (গ) 

(ক) “প্রমাণে দ্সজবদস্মঞ্মাত্রচ£” (পা ৫২৩৭) +*- 
(খ) “জানুদক্স্রেন পয়সা উত্বীধ্য শিগ্রাম্।”শশকাদম্বরী 
(গ) (৷ সর্ধবনাম্মঃ” (পা! ৬৩1৯১) 

সপ 
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বতুপ, হইলে যদ্, তদ্, এতঘ্, ইহাদের দূ স্থানে আ হয়। 
যথা, মল্ নহিলাব্ঘলক্ আালান্, নল্ সহ্লাব্ঘলন্ত লালান্, 

হলন্ অহ্লাব্ঘলন্ম ঘলানান্ | 

০. £ই৪। নি্িঘ্রভিষ্নী । (ক) 
কিম্ ও ইদম্ শব্দের উত্তর বতুপ্ হইলে যথাক্রমে কিয়ৎ, 
ইয়ং, এই ছুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,_লি দহি- 

* লাব্যলত্ ন্িঘান্, ছুহ নহিলাব্ঘলহ্য জুনাল্। 

ই%। ন্িল: অভম্াদবিলা ভনি; । (খ) 
সংখ্যা-পরিমাণ বুঝাইলে কিম্শব্দের উত্তর ডতি হয়; ড্ ইত, 
অতি থাকে । যথা, জা অঁক্সা অহিলাব্মলনা জনি । কতি 

শব্দ বহুবচনাস্ত ৷ 

£ইছ। ক্স লমহু ছা; | (গ) 
অবয়বার্থে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর তয়ট. হয় ; ট. 

ইত, তয় থাকে । যথা” ন্বল্লাহী$্তনা ক্সত্য স্বন্ুভঘল্, মত্ত 

সসনঅনা স্সহ্্ দভ্বনমল্, জললবঘনা ক্স্ম ম্ননমল্, অস্থজ- 

নমল ক্সন্তর ব্বস্থব্বনঅন্্ । 

২৩ । ভব না ছিনিক্যাদ্। (ঘ) 

(ক,) “কিমিদংভ্যাং বো ঘঃ" (পা! 6২1৪৯ ) 

( খট) “কিমঃ সংখ্যাপারিমাণে ডতি চ* (পা ৫২1৪১) 

(গ্ন) “সংখ্যায়! অবয়বে ভযপ € পা! ৫1২18২ ) 

"( ঘ) “হিত্রিভ্যাং তয়ন্তায়জ, বা" (পা ৪1২৪৩) 

৬৪ 
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অবয়বার্ধে দ্বি, ক্রি, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে 
ডয়ট হয় ;ড ট. ইত, অয় থাকে; পক্ষে তয়ট্। যথা” 

স্বীক্সলতন্ী ক্সহ্স হর্থ হ্রিলযল্, লমীওনরতলা ক্সব্ত্র লর্ষ লিলযল্ । 

8হ০। তন্াত অঃ । (ক) রি 
অবয়বার্থে "উভ' এই প্রাতিপদিকের উত্তর য হয়। যথা,_- 

ভম্মী আঅনলী ক্সম্য ভলঅল্। 

2০ । লহ্ক্মিলনিজ্জলিনলি হ্হ্গান্নাত্: 
(দা 1৭18৬) 
ন্ ক্সক্মিন্ ক্মঘিন্ল্্* এই অর্থে দশন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের 

উত্তর ড হয়; ভ্ ইত, অ থাকে। যথা,হন্জাহক্ম স্সঘিজ্জা 

ক্সভিিন্ হল্দসাহজা জলল্, ভ্বাত্গা আনল, জনীহৃক্ সলল্, লবন 

হজ আলজ্। 
28০ | হাহ্ন্ন-নিক্ষনত্র (দা 418) 

নন ক্সক্িন্ আঅপ্িজ্ল্্” এই অর্থে শং-ভাগান্ত ও বিংশতি শব্দের 
উত্তর ডহয়। যথা,_লিজ্মন্ ব্সঘিজ্ধা ক্সক্সিন লি্ঘ আলল্, 
ত্রলাহিজা অল, দস্তা নল; ঘজর্নিক আনল, বন্ুষ্বলাবিজা 

জনক, নত্বদত্বা নল্; নিজ্লিহদিল্জা ক্সভিন্ নির্ঘ হলল্, 

হক্সলিক্ স্লন্, হ্বালিজ্ধ জলল্। 

18 অঁছাযা: ঘৃহব্ষ ভহৃ। (খ) 7 
458252১ স্পা পীসপপসপ 

(ক) “উভাছুদাত্রে নিত্যম্* (পা! ৫15188 ) 

(খ) * “তম্ত পূরণে ডট্" (পা ৪২৪৮) 



তদ্ধিত। ১৪৭' 

পূরপার্থে সংখ্যা-বাচক গ্রাতিপদিকের উত্তর ডট. হয়;ড্ট, 
ইৎ, অ থাকে । যথা, _হজাহ্য্যানা দৃহষ্য: হল্জাহম্ম: | এইরূপ, 
ভাহঘ:, লমীহ্: ল্বন্বিম:, ঘভ্হ্ত্:, লীভক্ম: অমহ্য:, 
আভ্পান্য: 

18২ লান্লাহ্ভব্ত্যাইলীত, (দা 41২8৫) 
পূরণার্থে নৃকারান্ত সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর মটু 

, হয় % উ. ইত, ম থাকে । যথা, স্বানা ঘৰ: নস্বল:, মালা 

দুহ্ত্ব: অমল, ্সঙ্ঞালা ঘুব্ব্থ: ক্সম্গল£, লনানা ঘুহব্ব: লনল:, 

কম্ালাঁ নৃহ্ব্য: হুক: | অন্য সংখ্যা-বাঁচক শব্দ পূর্বেব থাকিলে 
হয় নাঁ। যথা, হল্জা্ত্ানা দৃহব্য: হল্জাহক্ম:। এইরূপ 
ব্বাহ্স্: লতীুজ্স: | 

২8হ | ঘত অন্বব-সন্-ন্লিজ্ম: | (ক) 
পূরণার্থে চতুর্, ষষ কতি, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর 
থট হয়; ট. ইত, থ থাকে । যথা,হুলুঘ্যা দৃহত্যঃ ল্বন্ঘ:, মত্যা 
ঘুম: মনত, ন্দনীলা দৃহষ্ম: জ্বনিঘ: (৩২)। 

8881 ভ্ব্বীম: ( মা 1148 ) 
পুরণার্থে দ্বি শবের উত্তর তীয় হয়। যথা”_ন্ধী: ঘুষ: 

স্বিনীঘ্:। (খ) 

( %) “বট্-কতি-কতিপয়-চতুরাং থুক্শ ( পা! ৫২1৫১) 

(৩২) কতিপয় কোর উত্তরও হয়। ধরা, জলিদযালা দুস্থ: জনিনযঘ:। 

* (৭) ৭পুরখার্থকীভাবাদেকশবাান প্রত্যয়: "---সংক্ষিপ্তসার। 'এক" পরব কোনও 

ড় 



১৪৮ ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

28১ । ভুনীম-ন্ুচ্য-্ববীযা: | 
পৃরণার্থে তৃতীয়, তৃষ্য, তুরীয় শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, 
নবাব্যা দৃহয্থ: ল্রনীয: নুব্যা দুহষ্ম: নৃম্ম:, নবীন: | 

88 | নিতাই, না। (ক) 
পূরণার্থে বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর 
বিকল্পে তমট. হয় ; ট. ইৎ, তম থাকে; পক্ষে ডট। যথা, 

নিষন: দুহব্থ; নিজ্ঞানিনল:, নিম্বঃ। এইরূপ ঘক্ধনিষনি- 

লল', হন্নিক্ষ: ; জ্বানিজলিনলল:, ভানিক্: ; লমীনিক্ষলিলল:, 

লমীনিষ: ; লি'আন্লল:, লিগ: ; শবলাহিসন্নল:, ললাহিজ: 

ঘভ্বাস্গন্নজ: সন্ত্রাস: | 

8৩ । লিল্ব যলাহ্; | (খ) 

শত প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য তমট্ হয়। যথা, 

আনহ্য ৃৰ্ষ্থ; অনলল:, অন্থব্লত্ম দুৰ্ব্য; ব্ন্বলম:, ক্সস্তভুনতম 

দুহব্ম: আস্ভনলল: (৩৩)। 

সংখ্যাকে পূর্ণ করে ন1 বলিয়া! ইহার উত্তর পূরণার্থে কোনও প্রত্যয় হয় না। অনেকে 

“প্রথম” শব্দটিকে 'এক' শব্দের পুরণার্থে নিষ্পন্ন বলিয়। থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। 

প্রথ-ধাতুর উত্তর অমচ. প্রতায় করিয়! ইহ নিম্পন্ন হইয়াছে। “প্রথেরমচ৮--পাপিনীয় 

উথাদি হুত্র। (৭৪৬) 
(ক) “বিংশত্যাদিভ্যন্তমডন্যতরস্যা্” (পা ৫২1৯৬) 

(থ) “নিত্যং শতাদিমা সার্ধমাসসংবংসরাচ্চ” (পা ৫২৫৭) ূ 

€৩৩) মাঁস, অর্ধমাস, সংবৎসর, এই তিনের উত্তরও হয়। বথা,-_লান্ত্য ঘুহখ্: 

নান্তনন:9 অন্তনার দহ: দ্তরনাবনল:) ভন্তন্ঞ ঘুহ্যা: ভুরজ্াংলল: | নর 



তদ্ধিত। ৪৯. 

২8০ মভ্তমাইস্রাজব্্যাহ্: (মা ৭. হ।9০) 
যষ্টি প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য তমট. হয়। 
যথা-_মঙ্: মৃহব্য: মভিলল:। এইরূপ, ক্মনিনল:, কহীনি- 
নল? লনলিনম: । অন্য সংখ্যাবাচক শব্দ পৃ থাকিলে 
হয় না; তখন ১৪৬ স্ুত্রের অনুসারে কাধ্য হইবে । যথা, 
হজম £ দুহ্য: হন্মভিনল:, হক্জঅন্ত্; ১ভ্রি্ভিনল, ভজন: | 

88৫. । অন্ট-বাব্ম-দুবা-নছজ্যব্বিঘন্ধ। (ক) 
পৃরণার্থে বহু, গণ, পুগ, সংঘ, এই চারি প্রাতিপদিকের 
উত্তর তিথক্ হয় ; কৃ ইত, তিথ থাকে । যথা, স্কলা ঘুহয্: 
বঙ্টলিঘ:, বাত্ালা দুহত্যঃ হাব্ঘনিঘ:, দুলা দুহব্: দুজলিগ্রঃ 
ঘছানা দৃহ্ব্ব: বঁভলিহ্র: | 

1০ | অলন্লাহ্ঘিক্। (খ) 
পৃরণার্থে বতু-প্রত্যয়ান্্ প্রাতিপদিকের উত্তর ইথক্ হয়;ক্ 
ইত, ইথ থাকে । যথা,_ঘান্নাঁ মৃহষ্া: আাননিঘ: । এইরূপ 
লান্নিঘ:, হলাললিঘ্র:, জিঅনিঘঠ জুলি: | 

২88 । নহ্জ্ঞান্মসিন্ লাকি নন্দ । (গ) 
“নত ন্সহ্ম ন্সব্তি”, “নু গ্ষক্িিন্ আব্বি এই ছুই অর্থে প্রাতি- 
পদিকের উত্তর মতুপ. হয় ;উ প্. ইৎ, মত থাকে । যথা 

ননিযিতআাতি লনিলান্, অদ্বিহহ্যান্বি ভুত্ধিলান্, শ্বীহহ্ান্তি 
(ক) 'বহপুগগণনজ্বন্ত তিথৃক” (পা ৫২1৬২) 

» (৭) “বতোরিথুক্” (পা1€1২৫৩) 
(গ) “তদন্ঠাস্তযম্িক্লিতি মতৃপত (পা ৫1২18 ) 
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শ্রীমান্, শীহত্বা্বি ্বীলান্, ক্্বনীওহ্ত ঘন্নি কহ্যলান্, দিলা 
ক্সন্রাহ্তি দিল্তলাল্, ঘব্হহ্যাছ্ছি প্তৃক্ষাব্, অন্ুহহ্যাহ্তি অব 
আন্, ব্সভিনহ্িলহ্বি অক্দিলান্, আাতুহজ্িলহ্বি শ্রাঘুলাল্, . 

লত্বীচন্িন্ ভবন্নি লহীলান্ ই: মানী5ত্তা ঘন্লি নীললী 
সাজা । (ক) 

পপি পপ পা 

(ক) “ভূম-পিনা'প্রশংসান্গ নিত্যযোগেহতিশায়নে | সংসর্গেহস্ভিবিবক্ষায়।ং মত্বাদয়ে 
ভবস্তামী”__ছুগসিংহ। নিম্নলিখিত অর্থের সহিত অন্ত্যর্থের বিবক্ষ1 হইলে মতৃপ, প্রভৃতি 
প্রত্যয় হয় :--€১) তমা অর্থাৎ বাহল্য-_বথা, ধনবান। (২) নিন্দা-_-যথা, পাগী। 

(৩) প্রশংসা-বথা, রূপবান্। (৪) নিত্যযোগ--য্থা, ক্ষীরণে। বৃক্ষাঃ। (৫) 
অতিশায়ন-- যথা, উদরবতী কন্ঠা। (৬) সংসর্গ--যথা, দণ্তী পাস্থ। (৭) অন্তি- 
বিবক্ষা-_বধা, গোমতী শাল! । 

“অন্তার্থে' যে নকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে মত্বর্থায় প্রতায় বলে। «“ন কর্মধারয়।- 
ত্বথায়ো! বনত্রীহিশ্েদর্থ প্রতিপত্তিকরঃ*। যদি বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থের প্রতীতি 
হইয়' যায়, তাহা হইলে কন্ধারয়-সমস-নিষ্পন্ন শকের উত্তর মত্বর্থীয় প্রতায় হয় না। 
যথা--শোভন। বৃদ্ধিন্ত ন নুবুদ্ধিঃ। এ গ্থলে বনুত্রীহি সমাস দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি 
হইল। অতএব শোভন। বুদ্ধঃ সুবুদ্ধ:, এই বাঁকে কর্ণধাঁরয় সমাস করিয়া তাহার 
উত্তর মতু প্রায় করিলে 'হবুদ্ধিষান্” এই পদ অনাধু হটবে। কিন্তু বোন কোন বৈগ্না- 
করণের মতে “বাহুলা' প্রভৃতি বিশেষ অর্থ বুঝাইলে কন্মধারয়ের উত্তর মতৃর্ধীপন প্রতাষ হয়; 
অতএব উহাদের মতে যাহার হুন্দর বুদ্ধি বহু-পরিমাণে আছে” এই অর্থে “হুবুদ্ধিমান্ঃ 
হইতে পারে । “আ কৈলাসাদ্বিদকিসলয়চ্ছেদপাতেয় বন্তঃ-- মেঘদুত | “অন্রুমাছ্যর্থলাভাৎ 
কর্মধাররাদপি মত্বথাঁয়১”_-অমরকোধ-টাকাকার ।_-“ন বিরেচে। নবজরী ।* “বজ্জয়েছ 
ঘ্বিদলং শৃলী কুঠী মাংসং ক্ষয়ী স্রিয়ম্। জ্বমন্্মতীসারী সর্ববঞ্চ তরুণজ্ববী” ॥--আধুর্ব্েদ 

“মতো বহবচোইনজিরাদীনাম্” (পা ৬৩১১৯ )-_সংজ্ঞ! বুঝাইলে, মতুপ, প্রত্যয় পরে 
থাকিলে তজিরাগি ভিন্ন বহু-স্বর-বিশিষ্ট একের অস্ত স্বর দীর্ঘ হয়। যথ।--অমরাবতী, 
চম্পকাবতী, পুঙ্ষরাবতী । অঞ্জিরাদির আজরবতী ইত্যাদি । অজিরাদি যথ।_-অঙ্জির, খদির, 
পুলিন, হংস, কারগুব, চক্রবাক। সংজ্ঞা ন| বুঝাইলে-বলয়বতী। “শরাদীনাঞ্চ” 
(পা ৬৩১২৭ )। সংজ্ঞা বুঝাইলে শর প্রভৃতি শব্দেরও দীর্ঘ হয়। যথা_-শরাবভী,। সংস্কা 
ন| ৰুঝাইলে--শরবতী। শরাদি যথা_-শর, বংশ, ধূম, অহি, কপি, মণি, মুখি, শুচি, 

হন্থ। কেহ কেহ শরাদিগ্রণে “হনু' শব্ধ পাঠ করেন না; এইজগ্য হনুমান হনুমান্ 
ছিবিধ পদই। হয়। যখা-_-“হনুমস্তং দত্তৈদ্শিতি কুপিতো। রাক্ষমগণ: ” “এবস্ত গৃত্রা 
হনুমান্ মহাত্া'-রামায়ণ। 
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18৭ | ক্সনয্ান্নাত ঃ। (ক) 
অ-বর্ণান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। 
বথা”_ম্লালমব্ান্তি প্বানলান্, শললহ্মান্তি ঘলনান্, ভ্রম 
স্ক্মাহ্তি নললান্, হিত্যা ক্সব্ঘান্বি নিজ্যান্ান্, ভুতা ক্সহ্মা্তি 
হুমাতান্, হজ ন্সহ্যান্তি জলানানৃ। 

£&ই | হনক্যান্নাল্। (খ) 
যে সকল প্রাঁতিপদিকের অস্তে স্পর্শ-বর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর 

বিহিত মতুপের ম স্থানে বহয়। যথা, _নিত্ুন্ ক্সক্বিন্মক্বি 
নিতুত্বান্, বক্সভহ্ঘান্তি অজ্সন্বান্, সহঃ বন্যব্তাঁ ভমদ্বনী 

লাম লহী, ব্দিলক্তাহ্বি ভ্িলান্, ভুহুমব্ান্তি হুহুনান্, আল্ 
ল্সহ্যান্বি জলান্। 

18 | আঅনবাঁনঘ্রান্। (খ) 
যে সকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে অ-ব্ণ থাকে, তাহাদের 

উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। যথা” ন্বা; ক্সত্মাক্তি 

র্বানান্, লাবী$হ্য বন্লি লাজ্ান্। 

4৬ | লন্জাবীদঘাল্্ । (খ) 
যে সকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে ম্ থাকে, তাহাদের উত্তর 

বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। যথা; স্বছনীহব্সাছিন 
ন্ছুীনান্, অলী স্সভ্মিলক্ি মলীলান্, হাভিলী ন্সহ্যাক্বি 

১১১৪১৩ 
(ক) এমাছুপধায়/শ্চ মতোবেহ্যবাদিভ্যঃ ( প ৮২৯) 
(খ) “ঝয১” (পা ৮২১০), "সংজ্ঞায়ম্” (পা ৮২১১) 

০ 
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14৪ | ন অনাহ্: | (ক) 
“যব প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয় 
না। যথা,-ঘললান্, ল্াম্বালান্, অঘালান্, জান্ালান্, বা 
কান্, ভৃহ্আান্, জন্ত্ত্বান্, জব্মিলান্, মুলিলান্, হ্বলিলান্ । 

১৩ । ভহ্ন্নহাহ্ত; অক্াঘাল্। (খ) 
মতুপ, প্রত্যয় হইলে এবং “সংজ্ঞা বুঝাইলে উদন্বৎ প্রভৃতি শব্দ 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, তহ্জলক্লিলব্রি ভহন্নান্ বুলু: 

দহনিম্ব, প্সন্যন ভহ্ন্ন্রান্; কাজা স্সব্িন্মহ্ি হালন্নান্ 
আীলনহালঘুজী হুজ্ষ:) ক্সন্যন হাজনান্; হ্বন্ম ক্সত্যালক্বি 
ক্ষ্্রনী লাল লহী, ক্ন্যন ন্বব্ম্রনী; বি ্সভিলব্বি 
্ম্ভীবান্ জানুক্ঘন্রি:, ক্সন্যল ক্সহ্রিমান ; বন্নব্যাক্তি 
্রঙ্গীন্রান্ লাল হাজা, ক্সন্মন ল্রন্দনান্; নৃছ্যা ক্সব্যা্তি 
ন্ত্বীল্রান্ লাল কমি: কন্মল জছ্ঘানান্; আনব্ঘমভ্সিলক্বি 
ক্লবত্রান্ লাল দল্ল:, আন্মল বন্ব্যলান্। 

18০ । লফিঅ-ন্্বহ-নভ-ননবিজ্যা ভন্ুদ্ | (গ) 
(ক) “মাছুপ*****৮ (পা ৮২৯) 

'যবাদি' শব্ধের উত্তব বতুপ, প্রত্যয়ের সম্ভাবন! থাকিলেও বতুপ, প্রতায় ন। ₹ইয়! 
মতুপ, প্রত্যয় হয়। যবাদি-গণ--যথা, “যবস্তিমিঃ কৃমিভূর্টমিদ্রাক্ষা। তুঙ্চ। হারদ্ গরুৎ। 
উর্দি-ক্ষামি-ককুদ্-রশ্মি-দ্রম-দ্রম-ধুরদ্ধরাঃ। কাত্তীক্ষু-বহ-স।নূনি ভানু-সদ্ধাংশু-বিন্ববঃ | 
বন্ত চারু হনু প্রোক্তং শেষং শিষ্টপ্রন্নেগতঃ 1" ্ীরামতর্কবাগীশ। 

(খ) “উদনবানুদধো চ” (প| ৮২১৩ )$ “রাজন্বান্ সৌরাগ্ে” (পা৮1২।: রা 
“আপন্দী বদদস্ীবচ্চক্রীবৎকক্ী বদ্রুম ণৃচ্চপ্রণৃতী” (পা৷ ৮২1১২) 

(গ) “কুমুদনড়বেতসেক্যো। ডাতুপ” (গো! ৪২1৮৭) ৯ “মহিষাচ্চ ইতি ব্ব্স্” 
€ব। ১৭৬১) $ ৬ 
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মহিষ, কুমুদ, নড়, বেতস, এই চারি প্রাতিপদিকের উত্তর 
ড্তুপ হয়; ড্উ প. ইত, বৎ থাকে । যথা, _-লস্িমা আক্িন্ 

বন্নি লহিজ্নান, স্তৃন্ববান্মজ্সিন, ভ্বন্নি সততত্বান লল্তান্মন্িল, 
ঝঁন্নি লভ্াল, বনঘান্মক্মিন, ন্নি ্রনব্রাল, | 

18৩. | আঘ্-লামা-নঘা-ভ্জী নিনিনাঁ | (ক) 
অস্-ভাগান্ত, মায়া, মেধা, অজ, এই সকল প্রাতিপদিকের 

উত্তর বিকল্পে বিনি হয়; ই ইত, বিন্ থাকে। পক্ষে 
মতুপ্ । যথা, অঙ্বীহ্তান্তি অন্ত, যসজাল, ; বজী- 
ত্যাহ্তি বজব্বী, জবান ; দহী$হ্সা গ্সন্তি দ্ক্িলী, 
সযহ্লী ঘন্ত্;; লাআা ম্সহ্মাহ্বি লাঘানী, সাজানাল,; লঘা 
স্সত্যান্তি লঘানী, ন্রানান্; ক্ন্দ স্সব্তাক্বি ব্বনী, 
ব্ব্াল। 

£০ | লিন্স' নব: | (খ) 
তপস্শব্দের উত্তর নিত্য বিনি হয়। যথা, _লনদী$ত্যান্তি 

নদভী । 

£হ£। ভলিনা লক্ন্বাক্রব্যান্ । (গ) 
একাধিক-ন্বর-বিশিষ্ট অ-বর্ণান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে 

(ক) “অস্ মায়ামেধাম্রজে। বিনিঃশ (প1 ৫২১২১) 

(খা) “তপঃদ হল্রাভ্যাং বিশীনী* ( প। ৫২১০২) 

(গ) “অত ইনিঠনৌ” (পা €1২১১৫); “একাক্ষরাৎ কৃতে| দাতেঃ মপ্তম্যাং চ ন 

চো স্মৃতৌ"--কাশিক! 
% 
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ইনি হয়; ই ইৎ, ইন্ থাকে । পক্ষে যথাসম্ভব মতৃপ. ও বিনি 

হয়। যথা ল্লানলব্জান্বি আ্বানী, আ্ালনাল.; ভ্রলহ্আাহ্বি 
শী, লন্বন্ান ; এললহ্ঘাক্তি অলী, ঘলন্বাল, ) সত 

'হ্যাছ্তি গ্সিত্বী, যিত্বানান,) লৃভা ব্জাহ্তি লূভী, ৃ তান্রীন্? 
লায়া আব্মাহিনি লাতী, লামামী ; নতম হাহ 

ষান্ঘী, বাস্ঘন্াল্; ন্িিপজীওত্মাহ্লি নিলক্ী, ন্িনজনাল্; 
ভল্মান্ত: ক্ষজ্আাহ্ি ভল্মাভী, ভক্মাভ্লাল্। 

হ₹। লিন্য অত্বাহ্: । (ক) 

স্থখ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা, 

স্বব্বল্, ক্স্আাব্তি ব্ব্বী, কৃ:্বলব্আব্তি তুঃব্্ী, দব্তী5্আব্ি 
সব্যতী, জ্ক্ছনহ্আান্রি জী । 

£€ই | ভহ্ন-জ্বাঞ্ঘা জানী | (খ) 
জাতি বুঝাইলে হস্ত, কর, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য 

ইনি হয়। যথা, স্হ্বী$ব্যান্তি স্ত্লী মল, লহীওক্তাহ্বি 
লী অজ; | অন্যত্র স্হ্বী5ত্যান্তি স্বন্তরনান্ হুকুম: । 

£হ8 | অন্যাত্ লক্কমাহিক্ি (দা 1২১) 
'্রন্মচারী” এই অর্থ বুঝাইলে বর্ণশব্দের উত্তর নিত্য ইনি হয়। 

যথা, নব: ্হরাহ্বি নষ্বাঁ লম্বা ; অন্যত্র. নয্যনান্ 
৪০০০2 টিটি উিটিটিতী উতর প্র রর 

(ক) “হানি” পে হিব্া 

(খ) 'হস্তাজাতো” পো! ৫1১৩৩) 
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85%, | দৃজ্জবাহিষ্যী ই (দা ০।ই১) 
“স্থান বুঝাইলে পুক্কর প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি 
হয়| যথা, দ্রচ্হাব্জত্সা ঘন্নি ঘ্বজ্জহ্ত্ী ভীঘিজা, পক্সা- 
ন্মব্যাঁ দ্বন্নি দক্সিলী ৷ এইরূপ তল্মন্বিনী, ক্তুজিলী, বহীজিনী, 
নহীনৃত্িব্ী, স্সহনিন্হিলী, ন্সন্মীজিলী, ন্সজিনী, জলব্বিলী, 

ন্ুক্লৃহিলী, জঈহনিবী, নিেনী, ন্যব্যান্রিলী, নলান্বিলী, লব্ত্িলী, 
নৰত্তিত্থা, জল্লীন্িলী, ্লাভিক্থী । 

২€€ | ক্সঘীত ্বান্ত্ক্জী। (ক) 
'যাচক" বুঝাইলে “অর্থ এই প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। 
যথা, সগ্রী5ব্আান্তি ক্সশ্রাঁ মানব; । অন্যত্র ্ষঘ্রলান্। 

1€৩। জ্ঘান্নজ্মস্্র । (খ) 
'অর্থান্ত” প্রাতিপদ্রিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা, নিত্বাক্থ- 
নাওঘ: সতীজললব্ঘাহ্বি নিত্যাঘাঁ। এইরূপ অনা, আান্মাঘ 
স্বিহব্যাতী, হু্কৃদ্িব্যাথাঁ। 

হন 1 লাবাহ্ন্বা বিজানা । (গ) 
“মাংস” প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ল হয়। পক্ষে 

মতুপ্। যথা, 'লাঁঘলহ্যাক্বি লাভ: আীবহ্ঘান্তি আবী, 
১ 

ধক) “অর্থাচ্চাসন্্িহিতে * (বা ৩২২৭) 

(খ) “তা ভ্তাচচ* (বা ৩২২৮) 

(গু) ,“সিখ্াদিভ্যশ্চ* (পা ৫২৭৭ ) 



১৫৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

সন্ষা ্সহ্যাহ্তি দছলন:, জন্তীগহ্যাহ্নি জন্ন্ব:, আীনী বুষী- 
$ক্যাক্বি জল:, হযামী হুত্ধীত্যান্তি হাল, দিত্তী বুব্ধী- 
$হ্মাহ্বি দিত্র: । এইরূপ লিন্লন্ত:, ্ক্দজ:, ঘঘৃ্:, স্বতৃত্ন:, 
লব, বত: পিন: অ্বন্যিতর:, জর: ঘায্য্ন', স্জ্সন্* 
জ্বর, জব: ক্সম্যব্:, অল্বান্ল; | পক্ষে মাংসবান্ ইত্যাদি । 

£€০ | দীনাহিন্ৰজ্ব । (ক) 

ফেন এই প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল ল ও ইল হয়। 

যথা, _দলীগক্লিলহ্বি দীলন্বঃ দীলিন্: । পক্ষে দীললাল্। 

1৩০ । ল্বীলাহ্: আব: | (খ) 
“লোমন্, প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর শ হয়। যথা, বীলা- 

ন্সহ্ম ঘন্নি ভীলগ্: । এইরূপ হীলক্:, নিহিত, জজঙ্ষ') 
জিহা;। 

৩? নিক্জা-নজ্াঞ্সালিঘ্বঃ । (খ) 

পিচ্ছা, পঙ্ক, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর ইল হয়। যথা,__ 

দিজ্জা ক্সব্সাক্তি নিজ্ডিজঃ। এইরূপ মত্ত: | 

২৩৭ | হুন্না্হ্ঃ | (গ) 

(ক) “ফেনাদিলচ্চ* ( পা ৫1২৯৯) 

(খ) “লোমাদি-পামাদি-পিচ্ছািভযঃ শনেলচ:” ( পা ৫২১৯১) 

(গল) “দষ্ উন্নত উরচ”( প1€1২1১*৬) 



তদ্ধিত। ১৫৭ 

“দস্ত' এই প্রাতিপদিকের স্উত্তর উর হয়। যথা, _ভুক্সনা হল্লা: 

ঘন্সন্ম হৃন্তুৰ: | দ্সন্সন হুন্ননাল্। 

£৩ই | জম-ন্তমি-নৃচ্জ-লম্বজ্ৰ হ₹:। (ক) 
উষ, স্থুষি, মুক্ষ, মধু, এই সকল প্রাতিপদিকের উত্তর র হয়। 
যথা, জনহ্ত স্তমলেৰ্:, জুত্হ: লন্তুহঃ | 

8৩১ । মুব্বাহ্স্ব । (খ) 
“মুখ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর র হয়। যথা” ব্ুব্বলব্যাব্ি 

ঝুত্বহ:, জজুজ্ব:, লবাহল্, দাব্ভুৰ: | 

£৩%। নর-াহাঞ্ৰা ভৃদ্। (গ) 
“নড় শাদ” এই ছই প্রাতিপদ্রিকের উত্তর ডলপ্ হয়; ড্পৃ্ 
ইৎ, বল থাকে । যথা” লতা ্সক্মিন্ ঘবন্লি লভুব:, ঘাহা 

স্ক্সিন্ বন্লি হান: । 
২ 

৩ছ | জ্চ্সাহননা: | (ঘ) 

কৃষি” প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বল হয়। 

৩৩। হীঘাঁওন্জ: । (উড) 
পা 

(ক) উবহৃবিমুক্ষমধে। রঃ” (পা ৫২১০৭ ) 

(খ) “রপ্রকরণে খমুখকুপ্রেভ্য উপনংখ্যানম্” (বা ৩১৯৮) 

€গ ) “নড়শান্পডস্ডুলচত (পা ৪২1৮৮) 

(ঘ) ““রজঃকৃষ্যান্ঘতিপরিষদে! বলচ,” (পা ৫২,১১২) 

€৬ ) “বলে" (পা ৬৩১১৮ ) 



১৫৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ) 

“বল? প্রত্যয় হইলে অস্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, জ্মিহত্সান্তি 

জরীপ; । এইরূপ ঘহিসন্তন্ব:, মনন: হজব্ললা, জজাব্জক্ম:, 

হন্লানলী সহী, মিন্বানত্তী নুহ: | 
স্ € তু 

৩০) জস়াকৃনল; ঘন্মামাল্। (ক) " 

“সংজ্ঞা” বুঝাইলে কেশ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ব হয়। 
যথা, জমা: ঘন্সহ্য জম্ল: নিষ্য:, লব্িহ্ত্যান্তি লফ্িনঃ 

লাবনিজ্ম:, গ্সজমা: ক্সব্যাহ্িি ্সজমন নিলান্ধ', জাক্ভিকত্মাক্তি 

বাৰ্ভিনল্ ্ভ্সূলহ্য অলু' ৷ ই-কার দীর্থও হয়, নাব্ভীনল্ | 

৩৪. | ক্জ্রাহালিন প্রত | (খ) 
এশ্বধ্য বুঝাইলে স্ব এই প্রাতিপদিকের উত্তর আমিন্ হয়। 
যথা,ব্জল্ হত্বহ্ৰল্ ্হ্যাহ্রি বআালী। 

8০০ | আ্বীলীষ্যাধ্যালান্বস্কল । (গ) 
“অসহন” অর্থে শীত, উষ্ণ, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর আলু 

হয়। যথা,_আীন ন ঘক্তন বীনান্, হ্যা ল ঘন্থন ভহ্যান্ত্: | 

২28) ্বালালীবাবাজ্ৰাঁ কৰা ন্দিল। (ঘ) 

(ক) “কেশাছোহগ্যতরহ্যাম্” (পা ৫২১০৯); গঅন্যেত্যেহপি দৃশ্যতেশ (ব। 

৩২১০ )7 “গথাগ্যজগাৎ সংজ্ঞায়াম্” (পা ৫1২।১১০) 

(খ) "শ্বামিন্লৈঙ্বর্যে” (পা! ৪২১২৬) 

(গ) “শীতোষ্তৃপ্রেত্যস্তদসহনে* (বা ৩২১৭) 

€&ঘ) “লাতাতীদারাভ্যাং কুক্ চ"--(প1 ৫২১২১); “রোগে টারমিব্যতে”। 

1 



তন্ধিত | ১৫৯. 

“রোগ” বুঝাইলে বাত, অতীসার, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর 

কিন্ হয়। যথা, _লালী$হ্আাব্তি নালজী, ক্মনীবাহী$হ্যাক্ি 
ক্সনীঘাহ্ল্দী । 

৬ € 

শে । নক্সাতৃধাঃ । (ক) 

"বলি" প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ভ হয়। যথা, নব্ণী$- 

ব্মিন্ ভ্বন্নি নবি লভ্ঘল্। 

£2ই। আঙা-ক্সাহ্হন্। (খ) 

'অর্শস্* প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর অ হয়; ৎ ইৎ, অতথাকে। 

যথা স্ঙ্গাতি ্সহ্য ঘন্নি ্সঙঘ:, তহী$হ্যাহ্তি তক, দক্তি- 
নল্ ্সব্ঘান্তি ঘকিন:, জহা ন্সব্ঘ ঘন্নি অঠ:, ক্সক্নী অু্বী$- 

ব্আান্তি সক: স্সমলহ্ঘান্তি সঃ) হানব্বী ব্যবী5ব্ান্তি 

বলব: | 

22০8 ম্মস্ভব্-স্লক্ধ্া হু: । (গ) 

অহম্, শুভম্, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর যু হয়। যথা” 

ক্সন্বন্ ব্ত্যাক্বি ক্স: প্পন্থভাহনাল্, হালল্ ক্সব্আান্তি যলমু: 

হ্যলান্নিন: । (ক) 

(ক) “তুদ্দিবলিকর্টে্ড:* € পা ৫1২1১৩৯ ) 

€ খ) “অর্শআদিভ্যোইচ* ( প1 ৫২১২৭) 

»(গ) “অহংগুভমোধুস্ত (পা ৫1২1১৪*)% "জহংযুনীথ ক্ষিতিপঃ শুভংকু।” ভট্টি ১২৭ 



১৬০ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

২০৬1 জ্জীব্াকৃত্: |' (ক) 
“জ্যোৎস্সা” প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় । যথা, _জ্জীলিহহ্া 

স্সক্বি জ্বীল্লা; লজী$হ্আা ক্সব্তি ললিক্া; স্বত্রুলহ্যাক্তি 

্যত্বি: ল্বলব্া ্মহ্ি লিনা, মীন: ; সব্থাকি স্সব্মিণ্ 
সক্নি ক্সবাল: নুনু | 

$০£ | নাহ্মিন্-নালা-নাল্লাহা: । (খ) 

বাগ্মিন্, বাচাল, বাচাঁট নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ন্রাল্বী$হ্ 

অন্লি নাবী (গ); অঃ জ্্রন্মিল নত লাজন ব নানা! ভ্ান্বা; | 

০9) জুক্ব জানত: জ্বব্াহ: । (গ) 
“মূল' অর্থে কর্ণ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর জাহ হয় | যথা,_ 
নব্থহ্য বুত্বী জব্খজাস্ল্ ( ঘ), ক্সন্ত্ী লুব্বন্ আঅনিজান্ল্, 

ব্রলান্ল্, লব্ত্রজান্ছল্, ঘলান্বল্, দাহআনল্, স্বন্লাস্ল্, 

হুন্নজাস্বল্। 

£০০। দগ্বানি: (দা 9৭1২১) 
“মূল” অর্থে পক্ষ এই প্রাতিপদিকের উত্তর তি হয়। যথা,_ 
মনন ৰনুত্ব দনছনি: (উ )। 

(ক) “জ্যোৎসাতমিত্রাশৃঙ্গিণোজ্র্বিনু স্ব মিন্মলিনমলীমদা” (পা ৫ ২1১১৪) 
(থ) “বাচো গিনি” (পাঁ ২১২৪ ); “আলজাটচৌ বহুভাষিি* ( পা ৫1২1১২৫) 
(গ) তত্ববোধিনীর মতে বাগী পদ হয় না; বাগগমী, বাগ গ্ী, এই ছুই পদ হয়। 
(ঘ) “তপ্ত পাকমুলে পীলযদিকর্ণাদিভাঃ কুণব জাহচৌ” (প1 ২1২৪), “দধান। 

বলিভং মধ্যং কর্ণজীহবিলোচনা। ।*--ভি৪।১৩৬ 
(উ) “চক ্রলেখেব পক্ষতৌ"স-ভটি ৪.১৬ 



তদ্ধিত। ১৬১" 

£2৩ | লান-দিলজ্মাঁ ভব-হখী মালি । (ক) 
'ভ্রাতূ” অর্থে মাতৃ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডুল, এবং পিতৃ এই 
প্রাতিপদিকের উত্তর ব্য হয়ঃ ড ইত, উলথাকে। যথা, 

লানৃক্লালা লানু:, দিনুব্লীনা দিন্তজ্য: | 

8০০ | ভালস্: দিলী; | (ক) 
পিতৃ” ও মাতৃ” অর্থে মাতৃ, পিতৃ এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর 

ডামহ হয়;ঃ ড্ ইত, আমহ থাকে । যথা, জানব: দিলা 

মালালভ্ঃ দিনত: দিলা দিলালন্ব:, লান্ুলীনা লালালত্ী, 
দিন্বলানা দিলালন্বী । 

1৫1 হ: জন্মব্থ: জ্বী । (খ) 
'কুশল' অর্থে কর্ন এই প্রাতিপদ্িকের উত্তর ঠ হয়। যথা,__ 
নবক্মন্ঘি জর: জন্ম; | (খ) 

1৫২৭ দুললাহিলিত্তবনীঘাণ্ী । (গ) 
তৃতীয়ার অর্থে পুর্ব এই প্রাতিপদিকের উত্তর ইনি হয়; ই ইত, 

ইন্ থাকে। যথা,-_দৃত্বলনল জন স্তব্ধ দীন নরন না দুজ্বাঁ, জল 
ঘুক্বলনল জনদুত্যাঁ জতন্, ভু দুল্বললন ভ্জদুজ্থা ক্সীলল্, 
ঘী্ন মুলনল দীলদুত্জাঁ অন, বর্ন দুললল বনদুতাঁ বল্ । 
কে) পপিত্বাঙাহুলমাতামহপিতামহাঠ (পা 8২৩৬). 

(খ) “কন্মণি ঘটে হঠচ্* ( প। ৫1২৩৫) ) “স কর্ণঠঃ কর্ম তানুবদ্ধম্”--ভটি ১১১ 

*€ গা) "পুর্ববাদিনিঃ* (61২৮৬) “সপুরব্বীচচ” (৪1২৮৭) ্ 

/ ৯১ 



১৬২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

২৫ই | লুষ্াহিক্সিষ্ত ( দা 411০2) 
তৃতীয়ার অর্থে ইষ্ট প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ইনি হয়। 

যথা _হুভুমলনল বুভী বন্, স্সত্ীনলনল ক্সমীনী জানল, স্বুল- 
লনল স্বুনী লব, বন্কৌনমলন বন্বৌনী তই, ল্সান্নাললনল 
ক্সান্নানী হুলিস্কার, ্সাবনিনলনল স্সানিলী হী, লিহাজ্সন- 

লমলল লিহান্রনী হৃলী, তনন্নললন ভণজ্জনী লিনী। (ক) 

8৫8 | স্সলিম্মাঘল ললনিল্তলী (দা এ।ই।এ৬) 
বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর তমপ, 
ও ইষ্ঠন্ হয়। তমপের প. ইত, তম থাকে, এবং ইষ্ঠনের ন্ ইৎ, 

ইষ্ঠ থাকে । যথা, _ক্সঅলমালনিস্বিল ঘতু: মহুলল:, অতি্ত: ? 
ক্সঘলনালনিযন্রন নস: ন্থবলল: সিন্ত: ; স্সমললাললিমযল 
বুক: বাছলল: বাহিম্ত: । এইরূপ পিিঘলল:, দন্ত: ; ভীঘনল:,, 

জামিন: ; ভভুলল:, ভুভিভ:; ব্বতৃনল:, ক্লহিন্তঃ ; জজজ্ঘলল:, 

্গতিভ:। (খ) 
স্পা সা মা পাপ পাপা পা পপপ্প পপ পাপা 

(ক) “কৃতী শ্রুতী বৃদ্ধমতেষু ধীমান্"-__ভটি ৩।৫২ 

(খ) “অত্যর্থপ্রত্যয়ান্তাদ্পি পুনরতিশয়েইর্থে সরূপ প্রত্যয়ে! নেষাতে, বিরূপত্তিষ্যত 

এব”-_সংক্ষিপ্তনার। অতিশায়ন-অর্থে কোনও প্রত্যয় করিলে ত'হার উত্তর পুনর্ববার: 

অতিশায়ন-অর্থে সেই প্রত্যয় হইবে ন1১ কিন্তু অন্য প্রত্যয় হইতে পাঁরে। যথা-- 

“যুধিঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরণাম্।” “নরূপপ্রত্্নাস্তেভ্যং সরূপপ্রত্যয়ান্তরম্। নাস্তি বৃতৌ 
সমানায়াং তত্ববন্তবকণে। বিনা” | প্র-র-ম। 

ইঞ্টন্, ঈয়হন্ ও ইমনি প্রত্যয় করিলে কোন্ শের স্থানে কি মাদেশ হয়, তঘ্বিষয়ে 

কারিকা :--“প্রিকস্য গু, স্থিরহ্ত স্ব, ক্ফিরভ্য স্ক, উরোর্বর। বৃদ্ধন্য বর্ষ, দীর্ঘস্ জ্রাঘ, 

তৃপ, ত্রপ্,গুযবোর্গর । বহুজন্ত তু বংহ শ্তাদ, বৃন্দ বৃন্দারকস্ত তু। ইয্ঠেন্ম্থিমনি প্রেষ্ং 

5 
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£4 | ব্বিত্াবব্তীতন্তুনী ॥ (ক) 
ছুই এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর 
তরপ.ও ঈয়স্থন্ হয়। তরপ.এর প. ইত, তর থাকে ; উয়ন্তুন্ 
এর উ ন্ ইত ঈয়স্ থাকে । যথা, ক্সযললনীহলি্যিন ঘ্হু 
পহলেহঃ অতীযান্ ; ক্সঅললমীহনিঘশ্ল লন; বন্ধন: ল্ম্বী- 
মান্। এইরূপ হুক্ধলব:, মহীঘান্ ; দিঅলহ:, দম্বাল্; হীঘ্রলহ:, 

' জাসীঘান্ ; শভভনহ, লুীঘান্ ; স্বতৃনহ:, জহীযান্ ; জঙ্গল: 
ন্তী্ান্। (খ) 

1হ 1 ম্রভ্রী স্বহ্। (গ) 
ই্ঠন্ ও ঈয়ন্ুন্ প্রত্যয় হইলে প্রশস্ত শব্দের স্থানে শ্র ও জ্য 
হয়। যথা ক্সঘলমামলিঘহযল সমহ্অঃ প্রন্ত:, জ্মন্ত: ; আঅম- 
ললমী; ক্সলিঘল দক্ঘব্ম: আআান্। 

1৩) আ্াজ্মাহীবীমন্তন: | (ঘ) 
সস পবা সপ পপাপাপাস্পশপীশিশ  শাপপপিপ, সী 

প্রেয়ান্ প্রেমৈবমা দয়; ॥ বহোরৃ চেবর্ণলুক্ ষ্ঠে ফিট চ, ভূয়িষ্ঠ আদরঃ। জ্যশো স্তাতাং 
' প্রশস্বাস্, জোষ্টেহয়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যপি। বৃদ্ধন্য জা, জ্যাদীয়ন্সোরীকারন্তা ত্বমা দিশেৎ | 

বাঢন্ত সাধোহস্তিকম্য নেদঃ, কন্ ব| যুবাল্পর়োৌঃ1”- প্রয়োগ-রদ্ব-মালা। “কন্ বিকল্পপক্ষে 

'ুলদুরযুবহ্কষি ্রকুদ্রস্ত লুপ্যতে”-_পুঢ়-প্রকাশিকা । 

(ক) “দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়ঞ্গনো” (পা ৫1৩৫৭) 

(খ) বোপদেব-মতে ছুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে ইষ্ঠ ও ঈয়হু এবং 
বহর মৃধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝা ইলেও ইষ্ঠ এবং ঈয়নু উভয়ই হয়। 

(গ) প্প্রশন্ত শর (পা 1১৬৯) “জ্য ৮” (পা ৫1৩৬১) 

*€৫ঘ) 'জ্যাদাদীয়সত (প। ৬৪1১৬) 



১৬৪ ব্যাকরণ-কৌমুদবী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

“জ্য। এই আদেশের পরবর্তী ঈয়স্থনের ঈ-স্থানে আ হয়। 

যথা, _জ্ঘানাল্। 

1৫7ে। নঙ-জবী ন্্ভ্বষধ্যা (ক) 

ইষ্ঠন্ ও ঈয়ন্ুন্ পরে থাকিলে বৃদ্ধ শব্দের স্থানে বর্ষ ও জ্য হয়। 
যথা, স্ম্ললাললযীনাঁ শ্সলিষ্যল ভ্ত্ব: অলিভত:, অমীঘাল্ ; 

ভগ্ন্ভ:, জ্মাযান্। 

22 1 ক্সন্লিন্জ-নাভবীনভ্-জাঘী ( দা. 
খ।ই।হহ ) 

“অন্তিক' শবের স্থানে নেদর এবং “বাঢ়? শব্দের স্থানে সাধ হয়। 

যথা, লহিষ্ঘ:, লহীমাল্ ; ঘাণ্িভ:, ঝাঘীমাল্। 

২০০ | জ্সন্নব্স জ্বল নিলানা। (খ 
“অল্প” শবের স্থানে বিকল্প কন্ হয়। যথা, _জলিগ্ত:, জলী- 

বাল; ক্সব্রিন্ত:, ক্সক্সীঘাল্। 

০ বল: জল্-য্ী। (গ) 
“যুবন্ঠ শবের স্থানে কন্ ও যব হয়। যথা, ক্লিম্তঃ, জনী- 
শাল; মন্রিন্ত:, অনীমাল্। 

₹০হ। জ্ুজ-ভুবমী: হা-হ্নী ॥ (গ) 

(ক) “বৃদ্ধন্ত চ” ( পা ৫1৩৬২) 

(খ) 'যুবালয়োঃ কননগ্যতরস্তু।ম্* € প। ৫।৩/৬৪) 

€গ) *+স্ুলদুরযুবহ্ম্বক্ষিপ্রক্ষুত্রাপাং যণাদিপরং পূর্ববন্ত চ গুণ: ( ৬৪।/১৫৬) 

€ 
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স্থূল” শব্দের স্থানে স্থব ও “দূর শবের স্থানে দব হয়। 

যথা, _ব্ঞনিস্ত:, হ্সরশীরান্? হনিন্ত:, হতীমাল্। 

০ই। তন্-ভালুমীন ছবলুতীতব-স্বীহী । (ক) 

উরু” শব্দের স্থানে বর ও “ক্ষুদ্র শব্দের স্থানে ক্ষোদ হয়। 
যথা, _নহিষ্:, বীমাল্ (খ ); বীহি, জীভীঘাল্। (গ) 

₹০8। হ্িদ-অল্তুত্রঘী: ভদ-নন্ভী | (ক) 
'এক্ষিপ্র” শবের স্থানে ক্ষেপ এবং “বহুল” শের স্থানে বহ হয়। 
যথা, _স্দিম্ত: দীযাল্; অন্থিষ্তঃ নন্ীযাল্। 

₹০ধু। ঘভিত্রহহ্ৰ হত: । (ক) 

“স্থির শবের স্থানে স্থ হয়। যথা, ক্জন্ঘ:, হ্আাল্। 

ছু । নিল্দন্দীবূ্্ ( দা ।হ।4) 
ইষ্টন ও ঈয়ন্ত্ন পরে থাকিলে বিন্ ও মতুপ, প্রত্যয়ের লোপ 
হয়। যথা, _ক্সমমমাললিম্গ্রন লাজানী লানিভ্ত:, লামীঘাল; 

্মঅলনালনিত্্খিল নব্বনান্ অরবিপ্ত:, অভীমাল্। 

₹০৩। লুত্রীনুষিদ্ভী । (ঘ) 
(ক) রিয়স্থিরশ্ফিরোরুবহলগুরবৃদ্ধতৃপরদীরঘবৃন্দারকাণাং ২. প্র্থুক্বর্বহিগববর্ষি্রবৃ- 

জাধিবৃদ্দ।:* (৬1৪।১৫৭ ) 
(খ) «পুত্র জোষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ যছুমি ত্যব্রবীদ্চঃ*-_মহাভারত। “পুরে! ত্বং মে প্রিয়ঃ 

পুজস্বং বরীয়ান্ ভবিষ্যত" মহাভারত 
(গণ “বৃহৎসহায়ঃ কাঁ্যাত্তং ক্ষোদীয়ানপি গ্রচ্ছতি ।”--মাঘ 
(ঘ) “বহোলেশপো ভূ চ বছোঠ” (পা এ৪।১৫৮) 2 “ইষন্ত চিট চ" (গা 

813২৯ ) 



১৬৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্২-ভাগ ) 

“বহু” শবের উত্তর ঈয়ন্ুন্ হইলে ভূয়স্, এবং ইষ্ঠন্ হইলে ভুয়িষ্ঠ 
শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,চ্স্ললমীৰ্লিয্ধন রন্তু: 

ঝ্ুুঘাল্, অঅলমানিজযল নন্তু: ক্নুষিভ: | 

২০2 জিঁ-যভাঁ হযীহজজয নিত্বাহবা 

ভন: । (ক) 

ছুই এর মধ্যে একের নির্ধারণ বুঝাইলে কিম্, যদ্, তদ্, এই 
তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ডতর হয়; ড. ইত, অতর থাকে। 

যথা, স্সনমী: জনহী নহ্যন:, গ্সষনবীঘলহী লাক্স: ননহ 
গ্সানল্ছুনু । 

২০৫ | লক্কুনা ভনল: | (খ) 
বহুর মধ্যে একের নির্ধারণ বুঝাইলে ডতম হয় ; ড্ ইত, অতম 
থাকে | যথা, হ্আাঁ জলল; জন, হলা অনল: হল্লিঅ:, 
নন; নান 

০ । হ্ক্জান্সাঞজ্সাজ্। (গ) 

এক, অন্য, এই ছুই প্রাতিপদ্িকের উত্তর ডতর ও ডতম হয়। 

যথা, মন্বনীইল্লহ: নত, মন্বনালন্মনল: স্যত্যীন্ ; লমীহন্- 

নহী মান:, ননালন্মনলী ভন: । 

(ক) “কিংযত্তদে| নির্ধারণে দ্বয়োরেকশ্ত ডতরচ.” (পা! ৫1৩৯২ ) 

(খ) “বা বহুন।ং জাতিপরিপ্রশ্ে ডতমচ,” (পা ৫1৩৯৩) 

€গ) “কাচ প্রাচাম” (প। 81৩৯৪) 
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২৫1 হ্িলহন্যবিধ্মীওলুত্য জ্বলহাঁ আবল- 
-৬ ও 

লালজ্জীজন্ন । (ক) 
দুই ও বনহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে কিম্, এ-কারাস্ত ও 

অব্যয় শব্দের উত্তর চতরাম্ ও চতমাম্ প্রত্যয় হয় ; চ ইৎ, 

তরাম্ ও তমাম্ থাকে ৷ যথা, _জিন্লহাল্, জিন্ললাল্, সাক 
নহাল্, সাকঈনলাম্, ভত্রত্ববান্, ভক্ক্বালান্। দ্রব্য বুঝাইলে 
হয় না। যথা,-_ত্বব্ন্তা: | 

ক মঙ্জাঘা হ্ধদ; । (খ) 

“প্রশংসা” বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর রূপ প্রত্যয় হয়। যথা, 
_-গযন্ত্ী নধান্ধহম্থ: নযাজ্সহয্কৃঘ: । এইরূপ লষামিজক্:, 
স্মান্তস্কাহিজন:, লীমাবন্ ভূন: | 

বই বমকূলি জন্স-হন্ঘ-হ্চ্বীঘা: | (গ) 
ঈষৎ ন্যুন” এই অর্থ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর কল্প, দেশ্য 
ও দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা,_ঈসকুলী নিম্বান্ নিজাম: 

নিক্বইজজ:, নিন্বইজীয: | 

8৪ । লিজন্নান্ব। (ঘ) 

(ক) “কিমেত্তিউব্যয়ঘাদান্বত্রব্যপ্রকর্ষে ( পা €181১১ ) 

(খ) “প্রশংসীয়াং বূপপত্ (পা ৫1৩৬৬ ) 

(গ) “ঈষদসমাপ্তো কল্পব দেহাদেশীয়ঃং ( পা ৫৩1৬৭ ) 

** কয) “তিউশ্” (পা ৫৩৫৬) 



.১৬৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

পূর্ব স্ুত্র-ত্রয়ে বিহিত প্রত্যয় সকল তিউস্ত পদের উত্তরও হয়? 

যথা,_দহনিনহাল্, অহলিললাম্, ঘন্তনিভ্দল্, অতলিন্ধব্জল্, 

নতনিইগজম্, ঘহলিহক্ীঘল্। 

৭4 । নাস্তা অন্তু: দূক্বান্। (ক) 
ঈষদূন” অর্থে সুবস্ত পদের উত্তর বিকল্পে বহু প্রত্যয় হয়; এই 

প্রত্যয় স্থবস্ত পদের পুর্ধে যায়। যথা, _ুমকুল: দত: অন্ততঃ 
অহুজ্ব্ত ঘতুত্দ্র:, অৃই্জ্ষীঘ: | 
পাপ ০৮ পাশ পা শাশীশীশীপীশিপ পি এসপি লাগ পি শি শপ ০৬ পপি শপ সা 

(ক) “বিভাষ! সথপো বহুচ, পুরস্তা তু” ( প। ৫1৩৬৮ ) 

এই পাণিনি-সুত্রের “তত্ববোধিনী” টাকায় আছে, “ভাষ্যকীরমতে তুশব্বস্য তু 

অবধারণার্থহ্য অস্যদেব প্রয়োজনং পুরস্তাদেব সর্বং যথ!। স্যাদিত। তেন লিঙ্গসংখ্যে 

অপি প্রাক্ প্রত্যয়োৎপত্তেঃ প্রকৃত্যবস্থায়াং যে দৃষ্টে তে এব স্তঃ। বহুচঃ প্রয়োগশ্চ প্রাক 

প্রকৃতেরেব ভবতীতি। তেন বহুগুড়ো দ্রাক্ষা ইত্যাদৌ প্রকৃতিবল্লিঙ্গমেব ভবতি, ন তু 

অভিবেয়বলিঙ্গম্ ॥” অর্থাৎ ভাষাকারের মতে বহুচ-প্রতায়-পূর্ববক পদ প্রকৃতিলিঙ্গ ই হয়, 

বাচ্যলিঙ্গ হয় ন'। “মনোরমা” 'শবেন্দুশেখর” এবং 'পদমঞ্ররী'ও ভাষ্যকারের মত 

অনুদরণ করিয়াছেন। “কাশিকায়” “বহুগুড়। জ্রাক্ষা' এইরূপ লিখিত হইয়াছে বটে, 

কিন্তু তাহার টীক! 'পদমগ্রররী'তে এরূপ পাঠ ভাষ্য-বিরুদ্ধ ও প্রামীদিক বলিয়! নিণাঁত 

হইয়ছে। “সংক্ষিপ্তসারের” তদ্ধিত-পরিশিষ্টকার গোয়ীচন্দ্রের মতেও বহুচ-প্রত্যয়-পূর্ববক' 

পদ প্রকৃতিলিঙ্গ হয়; বথ৮--প্বহুতৃষণং নর£ বহুগুড়ে। দ্রাক্ষা। ম্বাথিকানাং প্রকৃতি- 

লিঙ্গানুবর্তমানত্বাৎ প্রকৃতিলিঙ্গত1।” হুভৃতির মতেও ইহা প্রকৃতিলি্ন হইয়া থাকে । 

বথা,_*ন্তাদীষদলমাপ্ডো চ বহুচ, প্রকৃতিলিঙ্গক:”। “নিদর্শনমসারাণাং লঘূর্বহূতৃণং নরং* 
_-মাঘ (২।৫* ),--এই গ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ স্ভৃতি-কৃত উক্ত কারিক উদ্ধৃত 

করিয়৷ বহুচ--প্রত্যয় পূর্বক পদটী যে প্রকৃতিলিঙ্গক হইবে, তাহা্পঞ্টাক্ষরেই স্বীকার 

করিয়াছেন। 'রাঁবণার্জ.নীয়” গ্রন্থকার ভট্টভীমও প্রাগুক্ত পাণিনি-সুত্রের 1৩৬৮ ) 

উদাহরণ দিজে গিয়। নিয়-লিখিত ্লেংকে এই পদের প্রকৃতিলিঙ্গকত্ব দেখাইয়াছেন 2-* 

সপ আপ পপ 0 ০ শশী পলা শা 



তদ্বিত। ১৬৯, 

₹£ছ । বন নক: হআন-হ্আানীহী । (ক) 
“নল নত: এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্থান ও স্থানীয় 

প্রত্যয় হয়। যথা, গিলা নব্য: দিভ্হ্সাল:, পিন্তব্সানীয: | 

এইরূপ কল্লান্তব্সাল:, ব্লান্তব্সালীম: | লান্তব্সালা, লান্তব্সালীমা 
লান্তহ্বঘা | 

₹৩। দক্জাই লানীষ: | 
*“বিলোক্য শল।ং বহুবজ্রমাগতং, দধানমিইং মৃতকল্পমঙ্গনা। মুমোৌতভ দুরান্ম দুরাপ- 

মানম1, ক নাম নারীজনত! ক ধীরতা॥* কিন্তু শকটের মতে “বাচান্তপি লিঙ্গং তেনৈব 

বহগুড়া ভ্বাক্ষা, বাচডূতায়। দ্রাক্ষায়। লিঙ্গম্।* ছুই শ্রেণীব বৈয়করণের দু* মত দেখিয়।' 

“প্রয়েগ-রত্ব-মালাপগ্রস্থকার কহেন, “বহুচ, প্রকৃতিশিঙ্গে। বা কল্পাছ্য। বাচ্যপিঙ্গকাঃ। 

সুবস্তাঁৎ প্রাক বহুচ,বা স্তাৎ লঘুর্বহতৃশং নরঃ। বহুগুড়া দ্রাক্ষা 

“মুখে? বহুবিষং পুজ্রে।হমূখে 1 বহুম্থধা স্মৃতঃ। 
বহুবজ,ং খর] ভাঁ্যা বনুতৃলে! লঘূঃ সত 1" উদ্ভটলাগরস্ত 

(ক) “শস্থানাস্ত।দ্ বিভাষ। সন্থানেনেতি চেং” (পা ৫181১০)। স্থান ও স্থানীয় 

প্রত্যয়ের উল্লেখ, বোধ হয়, কোন ব্যাকরণেই নাই। “*স্থানান্তাৎ তষ্চ-ল্যান্ব! ৷” স্থানান্তাৎ 

শববাং ততল্যবচনাৎ ঈয়ে! বা ভবতি | পিতৃস্থানমিব স্থানমস্তেতি বনুত্রীহিণ। পিতৃস্থান- 

শব্ধ; পিতৃতুল্যবচনঃ। তত ইয়ঃ। পিতৃস্থানীয়ত রাজন্তানীয়ঃ। পক্ষে পিতৃস্থানঃ, 

রাজস্থানঃ। তত্ুল্যাদিতি কিম? গোস্বানম্”_-সংক্ষিপ্তদার। পাণিনিতেও এইরূপ সুত্র 

আছে। যথ--“স্থানাত্তাদ বিভাব। সম্তানেনেতি চেৎ”--(পা ৫181১০)। যদ্দ কোন সমাস- 

নিষ্পর্ন শব্দের অন্তে 'স্থান' শব্দ থাকে এবং সেই নমাস-নিষ্পন্ন শব্দ 'ততুল্য' অর্থ বুঝায়, 
তাহ! হইলে তাহার উত্তর বিকল্প ঈয় প্রত্যয় হয়। 'পিতৃগ্থানামিব গ্বানমস্ত' এই বাক্যে 

বহুত্বীহি-সমাঁস ছারা 'পিভৃম্থান' শব হইল। ইহার অর্থ 'পিতৃতুল)। এই 'পিতৃত্থান” 

শের, উত্তর বিকজে ঈয় প্রত্যয় হওয়ায় “পিতৃস্থানীয়2 ও “পিতৃস্থানঃ ছুই পদ হইল ॥ 

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বোধ হয়, বিষয়টা সহজ করিবার জন্য স্থান ও স্থানীয় এই দুইটীকে 

গত্যয়-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 



পাশাপাশি পীপিসপিপাপাপটীপিপালাপাপাপাশীপাস্পিপপপাপিপপাপপীপীীসী? 

১৭৯ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

“প্রকার” অর্থাৎ “সাদৃশ্য অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর জাতীয় 

প্রত্যয় হয়। যথা, _ল্লাক্ক্লালীন:, ছলিযজালীমঃ, স্বন্ন- 

জানীম:, ব্লীানীঘ:, নহ্লোনীম:, ভ্রব্িমূলানীমর:, হজন্ধ- 
জানীঘ:, লান্িজজানীয:, ঈযান্জব্বলানীয: | (ক) 

86০1 বক্তা; লিমাধ্যান্বনিবাবকল লল- 

ন্ (ঘা 18২৩) 

ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি-গণন, অর্থাৎ কতবার সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত 

হইল, তাহার গণন। বুঝাইলে সংখ্যা-বাঁচক প্রাতিপদিকের উত্তর 

কৃত্ম্চ হয় ;উ চ. ইত, কৃত্বস্ থাকে | যথা,__মম্ত্নাহান্ খুভ, 

ন্ত্জলী স্ব ; ঘম নাবাল্ বদিনি, অমক্জন্ব: জঘিনি, ; 

জন নাহাল্ নি, জনক: ঘহনি। 

৫৫. । লি-ল্দি-ন্বনা: স্তন (সা 41812) 

ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তিগণন বুঝাইলে দি, তরি, চতুর, এই তিন প্রাতি- 
শি িিশদ সপ পিপিসসপিপপ পির 

(ক) *জাত্যন্তাচ্ছ বন্ধুনি* (প। ৫1৪1৯ )। ব্রাক্গণজাতীর় প্রভৃতি শব্দগুলি পাণিনি 
ও সংক্ষিপ্তপারের মতে জাতীয় প্রত্যয় নিষ্পন্ন নহে। এব্রাহ্গণে। জাতিরস্ত' এই বাক্যে 

বহুত্রীহি-সমাস দ্বারা 'ব্রাহ্মণজ।তি' শব হইল। তাহার পর 'ব্রাহ্গণজাতি' শব্দের 

উত্তর স্থার্থে ঈয় প্রত্যয়। পটুজাতীয়, তার্কিকজাতীয় প্রস্তুতি পদগুলি জাতীয় প্রত্যয় 

নিষ্পন্ন বটে। এরপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কারণ এই যে, কেবল বহুত্রীহি-সমাস করিয়। 

ব্র্মণজাতিঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হবে না, তন ঈয় প্রত্যয় দ্বার! ব্রাঙ্গণঞ্জাতীয়; এইরপ 
প্রয়োগ করিতে হইবে। ব্রাঙ্গাণশ্চামে৷ জাতিশ্চেতি ব্রাঙ্ণজাতি:__এস্লে করমধারয়- 

সমানে ঈয় প্রত্যয় হইবে ন1। ্ 



তদ্ধিত। ১৭১ 

পিকের উত্তর সুচ. হয় ; 'উ চ. ইত, স্ থাকে । যথা, ন্বী নবাবী 

বু দবিমৃভী, লীন্ লাহান্ ভব নিধৃভজী । 
২০ | ন্ীদীওন্আজন আনব ॥ (ক) 

সুট,হইলে চতুর্ এই প্রাতিপদিকের অস্ত্য বর্ণের লোপ হয়। 
যথা, ্বন্তুবী নাৰান্ ঝুতবী জন্তমূভূ্ধ । 

₹২ঃ। হল্ধজা অন্ত ( দা %।8।.) 
' এক” এই প্রাতিপদিকের উত্তর স্ুচ হয়, এবং তৎ-সহিত এক- 

শব্দ স্থানে সকৃৎ হয় । যথা, হজ নাহ ন্ুকতজী অজতৃন্তুভজ ; 

হজ নাহুন্ আ্সঘীন বজ্হ্জীন,--এস্থলে অভ্যাবৃত্তি সম্ভবপর 
নহে,__গণনামাত্র বুঝাইতেছে। 

৭ । নিবাস অন্ভীৰনি্ন্তজ্যান্ী আনন,। (৭) 
ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি-গণন এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান কালে পরস্পর নৈকট্য 
বুঝাইলে বহু এই প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্প ধাচ হয় ; চ. 

ইং, ধা থাকে; পক্ষে কৃত্বন্চ। যথা, নুস্তৃ্া হিনববহ্ জ্ুক ঈী, 
বন্তুজবনী ভিন্ন শুক । নৈকট্য না বুঝাইলে হয় না । 

যথা, অস্তুন্ধলী লাঘব্আানান্ভ্ডলি | 

হই । নল্পক্যাহান্লা ক (গ) 
বহুবর্থ ও অল্লার্থ প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে চশস্ হয় ; চ২ ইত, 

সম্পাস্পা্প 

(ক) “রাত সম্য (প। ৮ ২২৪) 

(ধ) “বিভীষ! বহোর্ধাহবিপ্রকৃষ্টকাঁলে” (পা! 081২৭ ) 
* (গ) “বহল্লার্থাচ্ছস্ কারকাদন্যতরত্যাম্* (প। ৫818২) 



১৭২ ব্যাকরণ-কৌমুদী, ( চতুর্থ-ভাগ ) 

শস্ থাকে । যথা, অত হুহানি, আভুী হহানি ; জুৰি হানি, 

জুহ্জ্ধী হৃহানি ; ক্সব্' হৃহানি, কসব্মজ্মী হৃহানি; ব্বীজী 

বানি, শ্ত্ীজ্রত্ী হুহানি। কারকের উত্তর হয়, অন্যত্র হয় 
না। যথা অঙ্কলা ব্লামী,_এ স্থলে, অন্তু: ব্ভালী, এরূপ 

হইবে না। 

২৪ । অন্তরনন্জহ্ম্মব্রললান্ত নবীষ্বাঘাব্ | (ক) 
বীগ্ন? বুঝাইলে সংখ্যা-বাচক ও একদেশ-বাচক প্রাতিপ দিকের 

উত্তর বিকল্পে চশস্ হয়। যথা, সংখ্যা-বাঁচক--ন্বী হ্বী হুহালি, 
হিজ্জী হানি, নত্ব পজ্ব হালি দস্তক্ঘী হহানি। একদেশ-বাচক 

_দার্ক নাহ্ হুহানি দাহ্জী হহালি, ক্সপ্লত্তব হৃহানি ম্প্থী 
হহানি । 

২৭ | নিকাব লহ | (খ) 
“বিকার অর্থ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়; টু ইত, 

ময় থাকে । যথা, ব্জব্াহ্য নিজ্াহ: ব্য্থালভী অঠ, ব্ঘলনী 
সনিলা ; ল্বুহী নিজ্জাহ: স্বব্মনী অহ:, স্যন্মনী দলিলা | (গ) 

সপ পাপ পপ পা পপ পপ পাপা 

(ক) “নংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্” (পা! 6818৩) 

(খ) “ময়ডেতয়োর্ভাবায়ামতক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ* ( পা ৪1৩।১ ৪৩) 

'ময়টু' প্রত্যয়ের বিভিন্ন অর্থ-হুচক কারিকা £--“ময়ড, বিকারে প্রাচুর্য স্বরূপে 
প্স্ততেহপি চ। ভাগাধিকমূল্যমন্তেত্যর্থে সংখ্যার্থকান্মযঘ়ট, ৪৮ যথা-_হুবর্ণময়ং পাত্রম্, 
মণিময়ম্ আতরণম্, সর্ব্বতীর্ঘময়ী গঙ্গা, অন্নং প্রস্ততং অন্নময়ম্, চকারাৎ গোঃ পুরীবং 

গোময়ম, হবর্ণস্ত শতময়ং হীরকম্।--প্রয়োগ-রত্র-মালা | 

(গর) “1শড্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ* ( পা ৪/৩/১৪৪) * 



১৭৩, তদ্ধিত। 

₹হ€ছ | সি: । (ক) 
“হিরগ্ায় শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, স্িহ্ব্তরত্স বিজ্জাহ: 

স্রিহব্নয: | 

₹₹৩। জআনম্বন | 
“অবয়ব বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়টু হয়। যথা,_- 

বাক্ব্ভব্সানঅনা: ভাহলঅলাঘলল্, হুমা ক্সব্যানঘনা: হমমহী 
নাল্লব্ঘ:, জান্ভান্মহ্যানমনাঃ জান্তলতী ভহ্ত্ী, জা বসহআনঘনা: 
জন্থাল্য নাক:, ন্ল্লান্মত্যানতনা; আন্সলমী অন্পঃ, ক্সদুঘা 
ন্সহ্য সনবনা: দুল আভল । 

2 । ভ্যামী । (খ) 

ব্যাপ্তি, অর্থ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা,_- 
জল ত্যাম' জন্বলণ অহন্ ব্রি, হীবীত্ঘ ল্সাম' হাব 

মবীহন্, ছুলন ম্যাম' ঘুলনথ বস্থেস্। 

২৫. | আবী | (খ) 
'সংসর্গ' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট হয়। যথা,_ 
নিবীন ন্রল্ুক্গ' নিন্লর্ঘ লদব্যন্, নল অভ ছল 
স্বব্লনন্, মাল ঘভ' দাঘলর্ আহীহ্ল্। 

চিক) "াঙ্িনায়নহাত্তিনার়নাখবণিকজৈদ্াশিনেয়বাশিনায়নিজৌপহত)ধৈবত্যসার- 
বৈক্ষাকমৈত্রেয়হিরগ্য়'নিশ ( পা! ৬৪15৭৪ ) 
» (থ) “তত্গ্রকৃতবচনে ময়ট্* (পা 181২১) ; “সমুৃবচ্চ বহছ্যু* € পাঁ৫1৪।২২) 



১৭৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

₹হ০ | ব্ঘৃঘয্লাত ল্। 
“অপৃথগ্-ভাব বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয় । যথা,__ 
লিহ্যাহঘম্জুন নিষ্ঘুলঘ জমান, লান্জ্ী$ছ্অন্বুল বাল 

জ্বান্লল্, ভ্িনী$স্থঅন্বুনঃ ভ্িল্মম: দুল: | 

₹হঃ। শী দুবীল (দা 81 ই1184) 
পুরীষ' বুঝাইলে গো এই প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। 

যথা,_বী: দ্ববীর্দ দীলযল্। 

ই । বনী নন্ল্। (ক) 
“স্সেহ” অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর তৈলন্ হয়; ন্ইৎ, তৈল 

থাকে । যথা, _লিল্বন্স ব্রন; লিলনবল্, ঘলঘত্ৰ বন: 
ঘমঘনি্ন্, হহ্ব্ভব্য জন: হহব্ভনন্ল্। 

হই । ঘা অভ্জাা লিম্বাঘ । (খ) 
“বিধা? (প্রকার ) অর্থে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ধাচ, 

হয়; চ. ইত, ধা থাকে । যথা হন্জা নিভা হন্জত্া, ত্র লি 

ন্বিঘ্া, নিব্জী নিভাঃ লিঘা, ল্বনব্ী নিঘা: ভ্বননী, সম্ভব 

নিাঃ সভ্তব্া। হন্দআা দ্িছা লিলা বা সুভ । 

কহ । লুন্যঅন্তান্নহাদাহল লল। (গ) 
দ্রব্যের সংখ্যান্তরাপাদন, অর্থাৎ একের অনেকীকরণ” কিংবা 

(ক) “শ্রেহে তৈলচ” (বা৩১১৮) 7 ও 
(খ) “সংখ্যায়। বিধার্থে ধা" (পা 6৩1৪২) 
€গ) “ধিকরণবিচালে ৮*--( পা! 81৩৪৩) 



তদ্ধিত। ১৭৫ 

“অনেকের একীকরণ বুঝাইলেও ধাচ প্রত্যয় হয়। যথা, _মন্ত 

হামীন্ হজঘা জর, হজ হার্সি সত্ত্বা জজ । 

হইখু | টীজভ্যান্মী না। (ক) 

কথ্য প্রভৃতি শব্দ বিকল নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,_-হ্জা 

নিঘা ই্দধ্যন্, ক্র নিপ্ উ্ঘ ইঘ্রা, নিব লিমা: লঘ লঘা, অত, 
বিঘা: নীতা । পক্ষে হন্ঘা, দ্িঘা, লিগা, অভুআা ইত্যাদি। 

বহহ। দা জজন্যিন। (খ) 
'কুৎসিত' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর পাশ প্রত্যয় হয়। 

যথা.কজন্মিনী ঘাজহব্য: নঘাল্হযণাজ্ম: । এইরূপ লীলা 

বক্দঘাক্ম:, লিনন্দ্াঞ্য, লহিজ্নাক্ম:, বীন্তব্ধঘা্, দালন্দ- 
সাঙ্গ; । 

₹ই৩। লূলদুত্র লতি (দা এই।খুই ) 
ভূতপৃরর্ব অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর চরট্ হয়; ট্ ইত চর 
থাকে। যথা, ্আজ্মী জনন: ক্মাজ্যান্তহ:, তভী লুলদু: 

উ্ন্ব ন্সদিনী লস: ক্সণিলন্বহ:, স্সীনী নস: 
্্ীনন্ব: | (গ) 

৮ শখ পাপা পপি পিপি পাপ পাপী পলা 

(ক) “একাদ্ধ ধ্ামুঞ্াতরস্তাম্* (পা ৫৩.৪৪)7+ ন্ধিত্র্োন্চ ধমুঞ” (গ. ৫৩] 

৪৫); “ধমুএস্তাৎ স্বার্থে ডদর্শনম্* ( ব। ৩২৬০)% “এধাচ্চি* (পা ৫৩1৪৬) 

(খ) “যাপ্যে পাশপ” (পা ৫৩৪৭) 

(গ্ক ) প্অনর্পিতচরীং চিরাৎ করণয়াবতীর? কলৌ, সমপ্রিডুমুজ্ল হাতিরনাং 

'বতক্তিশ্রির়ম্।*--চৈতগ্চরিতামৃত 

শি শিশপ  পিপ পাপিক 
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₹ই০। জঞ্মন্ন কদ্স্্ । (ক) 
“সন্বন্ধ” বুঝাইলে ভূতপু্ধ অর্থে চরট ও রূপ্য প্রত্যয় হয়। যথা, 
_ইনহ্্মত্য ব্ুলদুত্ৰ ইনহন্নক্তাল্ ইনহন্ন্র্ আ মললন্। 

কই | হৃজ্জাহান্সিনিহতন্কাতি। (খ) 
“সহায়-শৃন্ত' বুঝাইলে এক শবেের উত্তর আকিনি প্রত্যয় হয় ; ই 
ই, আকিন্ থাকে । যথা, হন হন হজ্জান্জী। 

৪০ মান্ধ উন ব্রার | (গ) 

জ্বলা হন জন্যজ্জা, নাহা হন লাহজা। 

₹8২। ন্বান্বাহৃবিক্। (ঘ) 
স্বাথ বুঝাইলে বাল! প্রভ্ ত প্রাতিপদিকের টির পুর্বে ইক্ 
হয়। যথা, ন্রান্া হন ম্ান্বিন্ধা, লহব্বা হন লহলিল্ধা, 

লিদ্বব্যা হল লিথুক্িজ্জা, ল্নুহা হন বন্তুহিজ্জা, ভ্নব্া হল 

ল্রগলিন্জা, জনা হন জলিজ্সা, নীলা হন বীঘিজ্া। 

₹৪৭। ক্সন্মান জ্ধল্। (উ) 
- পপাপসপীপিপাপাপাপাশিপ তিীতি শি পপাপীপাপপাপাপসাপীপিপপীপি পা পাপী পা প্প শপ 

(ক) পৰষ্ঠ্য। রূপ্য চ৮ (পা ৫৩1৫৪) 

(খ) “একাদাকিনিচ্চাসহায়ে” (প1 ৫1৩৫২) 

(গর) “অব্যয়সর্ববনাস্বামকচ্ প্রাক টেং” (পা ৫1৩1৭১)। “কৃপায়।ং নিন্দনে জ্ঞানে 

নীতো দানেন মানিতে। প্রায়োহগস্থয্থরাৎ পুর্রবং সর্ববনামতিউ ব্যাং ॥ 

(ঘ) “প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বন্ত/ত ইদাপ্যনথপঃশ (পা ৭:৩,.৪৪ ) 
(উড) অজ্ঞাতে” (পা ৫,৬৭৩) 



তন্ধিত। ১৭৭ 

'অজ্ঞাত' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয় ; ন্ ইত ক 
হাকে। যথা, নম হআআঘলছ্: ক্স: । এইরূপ ভদুজ্ঃ লন্টি- 

মন্দ: বাজ । 

কহ । জ্ল্মিন (দা ১11৩৪) 

কুৎসিত” অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয় । যথা, 

স্জন্িলী5যৰ: বক্র: জ্জক্মিনী লিন: দিন: | 

২8৪ । জনন ( না ১1ই124) 
“অল্প” অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,-ক্সজ্ত 

নন ক্রন্দন । এইরপ হ্ীহজল্, ঘ্িজক্মল্। 

২৪4 । কনর (দা %ই15হ) 
হুম্ব অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যখা, জ্বলা 

নব: ন্হ্জ:, ভব; অত: দতন্দ:, কহ: ক্বান্ম: ব্বন্মন্দ:, ভব্জী 

হত, হুব্ভন্গাঃ | 

₹১ছ। আনুক্ধমসামাল্ ( দা ।হ।৩হ ) 
'অনুকম্পা” অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা» 

স্মব্জন্দিন: বব: প্রজজ্ঃ। এইরূপ আল্মব্$, তত্র ঃ। 

8৩ । "অন্নাম্বাল্। (ক) 
০ 

(ক) “সংজ্ঞায়াং কন্ত (পা ৫৩1৭8 )% “জাতিনাক্সঃ কন্”' (প1 ৪1৮১), 

১১২ 



১৭৮ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

“সংজ্ঞা” অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,-_ 

জহলজধঃ, হান্থিনন্:, হজ্জ: । (ক) 

২৪০ । বিজমালন্তী স্ব: | (খ) 
স্্রীলিঙ্গ প্রাতিপদিকের উত্তর কন্ হইলে অন্ত্য স্বর তৃঙ্স- হয়। 
যথা,__লান্বনী লান্বনিজ্া, ঘানহী ঘ্বামাহিজ্জা, ল্রলতী লতর- 

কিজ্জা, লাঘনী লাছলিজ্া, ভব্ভী ল্বন্তিজ্া, জ্ুমন্ভী জম 
ব্তিজ্জা, হদ্দোন্বী আদ্দান্বিজা, ন্য্যান্থী ভ্ব্যািক্জা, মৃ্তী 
মুঘিল্জা, অরতৃতী ভ্রতৃহিন্া, ভুনী ভুনিজ্জা, জান্বী জান্রিজ্যা, ক্যাহী 
স্রাবিন্জা, ব্তুলী বুভ্রিজ্জা। 

২৪৫. | কন জ্তী-ঘলী-মযঘভাক্ী হু: । (গ) 
হুস্ব' অর্থে কুটী, শমী, শুণ্তা এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর 

র হয়। যথা, লতা জ্বী জ্তীহ:, ভুব্া আলী আমীহ্:, ভুলা 

স্যব্ভা হ্যব্ভাহত। 

২০ । আ্মন্তবীঘবন্মক্যব্নবত | (ঘ) 
নুত্ব” অর্থে অশ্ব, উদ্ষন্, বৎস, খবভ, এই চারি প্রাতিপদিকের 

উত্তর তরট্ হয় ;ট ইত, তর থাকে । যথা, সবজী: ক্সগ- 

নহ:। এইরূপ তক্ঘনৰ্: ন্জানহ:, ক্কমমলহ: | 
আপার পপ্্পপ্পরপপপপপপ -স পাপ পপপপপপপপাপলপ পপ 

(ক) “অজ্ঞানে কুৎণিতে চৈব সংজ্ঞায়ামন্ুকম্পনে। তদ্যুক্তনীতাবপ্য্লে বাগে 

হন্নে চ কঃ ম্বৃতঃ।” 

(খ) “কে ইণ2?? ( প| ৭81১৩) 

( গ) 'কুটাশমীপ্ুপ্ডাভ্যো। রঃ” ( পা ৫1৩৮৮ ) 

( ঘ-) “বতসৌক্ষা্থর্যভেভাম্চ তনুত্বে* (পা 6৩৯১) 



তদ্বিত। ১৭৯ 

₹$ | অন্তরসাহাঘিন লা | (ক) 
পঞ্চমী-বিভক্তি-স্থানে বিকল্পে তসিল্ হয় ; ই ল্ ইং, তস্ থাকে। 

যথা, বসান বছ্েনঠ। মালান্ গালল:, লমহান্ লবাহন:, 

বত্রকলান্ ভ্ভীন:, হিজ্ৰক্মাল নিহ্বল:, ভল্রত্মান্ তমযল:, 
মনন: ললন্ম:, হক্লান্ যন্ধন:, অন্মজ্মান্ গসন্মন:, দূক্ভ্সান্ 
দুজ্বল:, দহ্জ্ান্ ঘহন:, ভৃন্িত্থভান্ হম্মিব্যনঠ, ভক্লহব্মাল্ 
তব্লহ্ন+ ভ্বন্বান্ ছন্বল:, ভ্রদ্থান্ ভ্রন:, লঘান্ লঘল:, অন্বাল্ 

জন্বন: । 

তক । বমঞ্যাস্্র। 

সপ্তমী-স্থানে বিকল্পে তসিল্ হয়। যথা, _দুলজ্িল্ মৃজন:, 

হছিবক্িন্ হলিবল:, তন্নব্ক্িল তন্নাহন:, দঘঞী সআলল:, 

অহজ্িল দহল:, ক্স ক্ম্মন:, স্সাহী স্সাহিল:, মঞ্য লত্যন:, 

ক্সন্ন ক্সন্নল:, গ্্ ঘৃম্তন:, দাক্ৰত্রী; ঘাক্ৰ ন:, ঘতজ্নিল্ 

অভলঃ। (খ) 

£4ই | লিল্ ঘহলিষ্যাল্ | (গ) 
পরি ও অভি উপসর্গের উত্তর নিত্য তসিল্ হয় । যথা, _নহিল:, 

সলিল: | 

(ক) “পঞ্চম্যান্তসিল্্” (প1 ৫1৩৭) 

(পল) বোপদেবমতে সমপ্ত বিভক্তির স্থানেই তস হইতে পারে। ভাষ্যকারও 

বলিয়াছেন--"সার্ধবিভক্তিকত্তসিঃ+ | 

(গল) "পর্যযভিভ্যাং ৮” (পা 81৩৯ ) 

০ 



১৮৯ ব্যাকরণকৌমুদ্ী ( চতুর্থভাগ ) 

২48 । ল সাজবস্ী; 1 (ক) 
হাক ও রুহ ধাতুর প্রয়োগে তসিল্ হয় না। যথা ্নাঁন্ 
স্বীয়, ল্মনাহনবীত্বনি। 

৭4৭ । ব্বমনযাহ্ব্ না স্ব না: | (খ), 
সব্ধনাম (৩৪) শব্দের সপ্তমী-স্থানে বিকল্পে ত্রল্ হয় ; ল্ ইৎ, 

আথাকে। যথা, ঘল্লকিিল ঘন, ভমযক্লিন তমঘল, হজ্- 

ঝ্যিন্ হন্জন, অন্মকিিল্ নন্যন্স, দুনহক্সিল্ বুনহল, দুক্মিল 
ঘুলল, ক্সমহঝ্জিল্ ্স্হল। (গ) 

টু | স্ব-ম-ণা হনং-তৃ-নহান্ন। (ঘ) 
তসিল্ ও ত্রল্ হইলে এতদ্-শব্দ-স্থানে অ, যদ্শব্দ-স্থানে য এবং 
তদ্-শব্দ-স্থানে ত হয়। যথা, _হনক্সান্ ক্সন:, হলজ্িন্ ক্স ; 

অবসান অলঠ ঘক্লিন্ অল্প ; নব্মান্ লন: লজ্মিন নল । 

₹১৩। ন্িল: সঃ । (৬) 
কিম্শব্দ-স্থানে কু হয়। যথা, _লব্মান্ জ্জনঃ কিন জল । 

হু | জ-ন্ধক্ী। (উ) 
ক ও কুহ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা ঞ্িন্ জ, জ্তৃত্। 

(ক )১“অপাদানে চাহীয়রুহোঃ” (পা ৫818৫ ) 
(খ) “সপ্তম্যন্ত্রল্” € পা ৫৩1১০) 

(৩৪) ছি, অম্মদ্ যুক্মদ্ ভিন্ন। 
(গর) বে!পদেব-মতে 'বছ' শবের উত্তরও হয়। যথা-বছৌ বহম। 

€ঘ) “এতদোইন্* (পা! ৫1৩1৫), “ত্যদাদীনামঃ” (পা ৭1১৯২) 

€উ) “কু তিহোঃ পো। ৭২1১৪) $ “কিমোইং (প। ৫৩২২); “কক(তি” (প1 ৭1২১৫) 



তদ্ধিত। ১৯৮১ 

২১৫ | ঝুরিহ্লম: | (ক) 
ইদম্মশব-স্থানে ই হয় (৩৫)। যথা, ক্সভান্ হন: । 

ছি 1 ব্ননলনা সঃ | (খ) 

সপ্তমীধবভক্তি-স্থানে হ হয়। যথা, স্সফ্মিল ভুস্ত। 

| জুনবা্আাওদি দ্বন্দ (দা ১188) 
পঞ্চমী, সপ্তমী ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তি-স্থানেও তসিল্ ও ত্রল্ 

প্রত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,ন্ব মন্ান্, নলীমনাল্, 

নঙ্বধানাল্; ন মলন্নল্, লনীমনন্লল্, ললমনন্নল্ ; নল মন্রলা, 

ননীমললা, ললমন্রনা; লব্মী লল্গল, ললীলনন, নলমনণী ; 
লহ্ঘ মন্র্ম:, ননীমন্রন', নলমনল:। 

হব । হৃক্ম-ভভ্য মী: জাী হা। (গ) 
কাল? বুঝাইলে এক, সবর্ব, এই ছুই সর্ববনাম-শবদের সপ্তমী-স্থানে 
দাহয়। যথা, হজজ্লিন জান হন্দহা। 

বই । লী লান্বন্নহ্ব। (ঘ) 
“দা” হইলে সর্ধ-শব্দ-স্থানে বিকল্পে সহয়। যথা-ব্রভমঝিিল্ 

হা ঘা, যন 
(ক) “ইদম ইশ.” (পা ৫।৩,৩) 

(৩৫) দানীম্ হইলেও হয়। 

১(খ)“ইদমো হুশ ( পা ৫৩1১১) 

(গ)“পব্বৈকান্ভকিংবতদঃ কালে দা” (পা ৫1৩১৫) 

€(ঘ) “সর্ববহ্া সোহইন্যতরন্তাং দি” (পা ৫1৩1৬) 

শীট” পবা ৮০০৯ পসরা 



১৮২ ব্যাকরণ-কৌমুদী (চতুর্থ-ভাগ ) 

২হ৪। ক্মন্স-জি-অতাঁ। স্টিভ জব । (ক) 
অন্য, কিম্, যদ, এই তিন সর্বনাম শব্দের সপ্তমী-স্থানে দা ও 

হিল্ হয়; ল্ ইত হি থাকে । যথা, স্সন্মবিিন জা ক্সন্য্তি, 
'ন্মহা । 

8 ৷ ি-শ্রহী: জী । (খ) 
দা ও হিল্ হইলে কিম্শব্দ-স্থানে ক, এবং যদ্-শব্দ-স্থানে য 

হয়। যথা, ্মন্িন জাবী জি জনা, অভিমিল্ জানী 
অর্থি ঘা । | 

₹হহ। নহীকানীন্ব। (গ) 
তদ্-শব্দের সপ্তমী-স্থানে দা, হিল্ ও দানীম্ হয় । , 

২€৩। লবন: | (ঘ) 

দা, হিল্ ও দানীমূ হইলে তর্-শব্দ-স্থানে ত হয়। যথা, 

নব্সিন্ জাবী লহা, ল্ছি, নহানীল্। 

₹€০। ভুহলী হালীল্। (ড) 
ইদম্*শব্দের সপ্তমী-স্থানে দানীম্ হয়। যথা,-স্সক্লিন জাকী 

জুহালীন্। 

(ক) “অনগ্যতনে হিলহাতরস্ঠাম্” (পা €1৩।২১) 

(খ) “ত্যদাদীনাম:” (পা ৭২১*২ ) 

€প্) “তদে। ৮” ( প11৩১৯) 

(য) “ত্যদাদীনাম:* পো 1২1১০২) 

(৬) “দ্বানীং ৮” (প। ৫৩১৮) 

পা 



তাদ্ধত। ১৮৩ 

₹হ€ | ক্মঘনলস্বী। (ক) 
অধুনা, এতহি, এই ছুই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা১__ 

স্মঝ্রিল্ জান ম্মঘুলা, সঞ্মিন্ হনকঝ্িন্ না ব্দাী হলছি। 

২৩০ । হৃহুজ ঘুত্নাহ্ৰ্িলি | (খ) 

“দিন বুঝাইলে পুর্ব প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর এছ্যস্ হয়। 

যুথা”_মৃতক্িলছনি দু হ, অন্মক্িলত্বনি গন্য, ্সঘহ- 
ভ্িলস্কলি ্স্ইহা: । এইরূপ জলবতৃন: গ্ন্মনহবৃত:, নত: 
তন্নবৃন:, তলমবতৃ্: (৩৬) (গ)। 

২৩৫ । . স্পা জীওহ্া-ন্ব:-সবীহ্যনয: | 
“দিন? বুঝাইলে বিভক্তি-যুক্ত পূর্ব-শব্দ-স্থানে হস, সমান-শব্দ- 
স্থানে সন্ভস্, ইদম্শব্দ-স্থানে অদ্য, এবং পর-শব্দ-স্থানে শ্বস্ ও 
পরেদ্যবি হয়। যথা” _দৃজিন্সস্থলি সাঃ, ভলালংদ্ভলি ত্য: 
সব্মিলস্কলি ক্সত্য, মৰক্মিলন্থলি আবঠ, অবত্যন্ি | 

₹৩২ ॥ হ্লল£-সফল্-মহাহ্যী নরম । (ঘ) 
“বৎসর” বুঝাইলে বিভক্তি-যুক্ত ইদম্শব্দ-স্থানে এষমস্, পূর্বব- 

পরল 
পপি পা পাপা পীপাপিপ পপ 

(ক) “অধুনা” (পা 4৩১৭); “এতেতো৷ রথোঠ (পা ৫1৩৪) 

(খ) “সদাঃপরুৎপরাধৈ্যযমঃপরেদ্যব [দ্য পুর্ব্েছ্যরস্যেছ্যরম্যতরেছ্যরিতরেছ্যরপরেছ্যয়ধ- 

রেছ্যরুভয়েছ্যুরুত্বরেছু)১* (পা ৫৩২২) 
(৩৬) উভয়-শবের উত্তর ছ্যুস্ও হয়। যথা, উভয়ল্মিন্ অহনি উভয়ছাঃ। পছ্যশ্চে।- 

ভরা" €বে। ৩২৪১) 

(গ) “পরে্ব্যস্ত পুর্বেছ্যবস্তেছ্াশ্চাপি চিন্তয়ন্*--ভটি ৪1১৩ 
দখ) “সভংপরুৎপর[ধ্যৈষমঃ” ইত্যাদি ( পা ৫1৩২২) 



১৮৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

শব্দ-স্থানে পরুৎ এবং পূর্বতর-শর্খ-স্থানে পরারি হয় । যথা,__. 
'ক্মিন্ লর্ম ইসন:, দুঝ্িন্ অম অন্, দুজন ভঙ্গ অহাছি। 

২৩ই | নত দজ্াই ভুলীম্বা:। (ক) 
প্রকার অর্থে তৃতীয়া-স্থানে থাল্ হয়; ল্ ইত, থাঁ থাকে। 
যথা; সজ্জা: ভ্নঘা, ্ন্মল সক্দাৰ্ব্য ্সন্মতা, জলব্ষ্য 
সজ্জা ভুনহঘা, ভময়ল দল্জাইব্য তমযগা, ক্সনবব্য দল্জাৰব্য 

সরহআা। (খ) | 

₹৩৪ । অ-নলী যী: । (গ) 
থাল্ প্রত্যয় হইলে যদ্-শব্দ-স্থানে য এবং তদ-শব্দ-স্থানে ত 
হয়। যথা, _ষল সজ্জাবব্ছ অস্জা, নল দল্জাহব্য নঘা। 

₹৩৭ | জঘলিক্সমী । (ঘ) 
কথম্ ও ইথখম্, এই ছুই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,__ 

দন দল্দাহব্য জঘন্্, ক্গলল নল না দল্জাহব্য জুক্ঘল্। 

₹৩হ | মহাহ্হষ্নান্ অমলী-দভ্্লী-মঘলা- 
লাল্। (ড) | 

স্পা পি 

€ক) প্রকারবচনে থাল্” (পা ৫।৩।২৩) 

(খ) বোপদেব-্মতে দ্ধি, অশ্ম্দ, যুগ্মদ্ ভিন্ন সর্বনাম শব এবং বহু শব্খের পরস্তিত 

দ্বিতীয়াদি বিভক্তির স্থানে 'প্রকার, অর্থে খাচ. প্রত্যর় হয়। 

(গর) “ত্যদাদীনাম2” (পা ৭1২১২) | ্ ্ 

(ঘ) “ইদমন্থমুণ (প। ৫1৩২৪) “কিমন্চ” (পা ৪1৩২৫) 

(উ)* “দিক্শবেভ্যঃ সপ্তমীপঞ্চমীপ্রথমাত্যো। দিগোেপকালেধস্তাঁতি; (পা! ৫1৩1২৭) 
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“পর প্রত্ৃতি প্রাতিপদিকের সপ্তমী, পঞ্চমী ও প্রথমার স্থানে 
অস্তাৎ হয়। যথা, হিল অহহমাল্ সহী ঘা নহজ্তান। (ক) 

₹৩৩। দক্বান (দা খহ।ইং) 
অস্তীৎযুক্ত অপর-শব্দ-স্থানে পশ্চাৎ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 

যথা,স্সদহক্িন্ ক্সণহজমাল্ আসঘহী লা দস্াল্। 

২৩০। তদভ্ঘৃঘবিভ্ান্ (দা এ।ই।ই৫) 
অস্তাৎ-যুক্ত উদ্ধ-শব্দ-স্থানে উপবি ও উপরিষ্টাৎ নিপাঁতনে 
সিদ্ধ হয়। যথা, _-জন্ত্ব জন্ত্বীন্ জন্ত্রী ত্রা নহি, ভনহ্ভাল্। 

২৩৫ | নুনাঘহানহাব্ালবিস্্র । (খ) 
পূর্ব, অধর, অবর, এই তিন প্রাতিপদিকের সপ্তমী, পঞ্চমী ও 
প্রথমার স্থানে অস্তাৎ ও অসি হয়; ই ইত, অস্ থাকে। 

২০০ । মুৰাধী দূল্বান্ত্ী: | (খ) 
অস্তাৎ ও অসি হইলে পৃর্র-শব্দ-স্থানে পুর ও অধর-শব্দ-স্থানে 
অধ হয়। যথা” দ্বুজ্জক্সিন্ দুতজ্মান দু্নী না গ্তহধ্বান্, 
ভব: ; ব্সমব্ব্সিল্, ক্সঅহলাল্ ল্সবী না ক্সলব্লাল্, সম: | 

পাপা সি 

(ক) পাণিনি, কলাপ ও স্থপম্মের মতে অন্তাতি, এবং সংক্ষিপ্তসার ও যুদ্ধবোধের 

মতে স্তাৎ। বিদ্যানাগর মহাশয় এই হুত্রের দ্বিতীয় উদাহরণ “পশ্চিমে পশ্চিমাৎ পশ্চিমে! 

বা পশ্চিমস্তাৎ* লিখিয়াছেন; কিন্তু সকল বৈয়াকরণের মতেই দিশ্দেশকালবচক 

পূর্র্বাদিগণীয় শব্দের উত্তরই অস্তাৎ বা স্তাৎ হয়। 'পশ্চিম' শব পূর্ববাদিগণীয় নহে বলিয়। 
এরাপ পদ হইতে পারে ন|। 

(খ) ধপুর্ববাধরাবরাণামদি পুরধবশ্চৈষামূ* ( প1 ৫1৩,৩৯ ) 



১৮৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

₹$ | আবী নিলাসানহ্ঘা । (ক) 

অস্তাৎ ও অনি হইলে অবর-শব্দ-স্থানে বিকল্পে অব হয়। 
যথা, ক্সনহ্ভিমিন্ গনহজলান্ ক্সনহী না ক্সনহ্তান্, গসনহ্হ্বান্, 
ক্সন:, ক্সন্বহ: | ৰা 

বহু । কিবই্ঘবাহৃঘ্িব্বীলহমীহলন্: | (খ) 
দিগ-বাচক ও দেশ-বাঁচক দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের সপ্তমী, পঞ্চমী 

ও প্রথমার স্থানে অতস্থ হয়; উ ইত অতস্ থাকে । যথা, 

হৃদ্িত্যঞ্সিন্ হ্িত্যঝমান্ হৃজিত্ী না হুল্বিব্যন:ঃ ভন্নহজিিন্ 

ভন্লহমাল্ তন্তাহী না তন্লহল: | 

ই । তক্বাঘহ-হৃছিব্ালালালি: । (গ) 
উত্তর, অধর, দক্ষিণ, এই তিন শব্দের সপ্তমী, পঞ্চমী ও প্রথমার 

স্থানে আতি হয়; ই ইত, আত থাকে। যথা ভদ্নহক্সিন্ 

তন্লৰবমান্ ভবন্নহী না তন্নহান। এইরূপ আহান্, হুদ্িত্যান্। 

০৪ । হ্লদ্ আভৃৰ্ওদভ্তরলনা: । (ঘ) 

“অদূর অর্থে এনপ, হয়ঃ প ইত, এন থাকে । যথা 

তছ্নকজ্িন্ তন্বী না তন্ন) এইবপ ক্সম্ববযা, কৃদ্ঘিব্ল। 

পঞ্চমীর স্থানে হয় না। 

(ক) ““পূর্ববাধরাবরাণামাস পুরধবশ্চৈষাম্” (পা ৫।৩,৩৯ ) 

(খ) “দক্ষিণোত্তরাভ্যামতম্চ* (পা ৫৩২৮) 

(গ) “উত্তরাধরদক্ষিণাদ[তি" পা ৫1৩৩৪) 

(ঘ) “এনবম্যতরহ্যামদূরেহপঞ্চম্যাঃ” (পা 81৩৩৫) 
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28 হৃছিব্ধন্নহযীাতান্থী জ। (ক) 
দক্ষিণ ও উত্তর শবের সপ্তমী ও প্রথমার স্থানে আত ও আহি 

হয়; ও ইত, আ থাকে । যথা, কৃছিয্যা, হৃন্ছিব্যান্থি ; ভক্লহা, 

তন্নহাক্তি । (খ) 

₹০€ | আন জ্দাজান্যন্র্মহ্বালস্। (গ) 
ভব অর্থে কাল-বাচক অব্যয় শব্দের উত্তর তনষ, হয়ঃ য. ইত, 
তন থাকে । যথা, ্সত্ম মনল্ ক্সত্বনলল্, দানমন দানভ্ালল্, 
বার লন ঝাতন্ললন্। এইরূপ ভীলানলম্, হিলানলন্; ভ্ববানলন্, 

ভ্িহ্মলন্, বহানলন্, ম্ন্তুলানলন্, ছুহানীন্লনল্, নহালীন্ননল্। 

₹০৩। মাছী-দনঞ্ঘান্্ । (গ) 
প্রানে, প্রগে, এই ছুই সপ্তম্যস্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও হয়। 

যথা, ঘাস্ীনলল্, ্ললল্। 

₹০০। নিললালা দুতআান্বাহান্বাঞ্জা জম- 

লনাল্ | (আ) 

সপ্তমী বিভক্তিতে পূর্ববাহ্ব ও অপরাহ্ণ শব্দের উত্তর বিকল্পে 

(ক) “দক্ষিণা” (পা ৫।৩৩৬); “আহি চ দুরে” (পা ৫1৩।৩৭)। “উত্তরাচ্চ” 

€ পা 8৩1৩৮) 

() “আহি চ দুরে” (পা ৫৩.৩৭)। আহি প্রতায় দুর-অর্থেই হই থাকে। 

(গল) “সায়ংচিরংপ্রাতেপ্রেহবায়েভ্য্টযালৌ তুট চ” (পা ৪৩২৩) ৪ 
ঘ) “বিভাব! পূর্ধবাহাপরাহ্রাভ্যাম্” (পা! ৪1৩২৪ ) 
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তনষ হয়। যথা জবা লর্শ ধু্াীললল্, তীন্ঘাস্িজ্মন্ ; 

আনহা ললল্ আঅনবাস্ীনলল্, গসানবাস্িজল্। 

₹2€ | লিল্সলুদভ্রাহ্; | (ক) 
“পরি, প্রভৃতি প্রারিপদিকের উত্তর নিত্য তনষ. হয় ।' যথা,_- 

ভমহি লন: ভমহিনল', ক্সন: লনঃ ন্সঘ্ন্ীল:, সান্দ মন: 
মানধল: | 

২৩০০ | জাকি্-লয্যাঞ্মা লন্। (খে) 
সপ্তমী-বিভক্তিতে আদি, মধ্য, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর 

মন্ হয়; ন্ ইত মথাকে। যথা, _স্সাহী মন: ক্সাহিল:, লত্য 
মন: লগ্মল:। 

২৫£। জ্ন্ানাদস্তাভ্রটা ভিল: । (খ) 

অগ্র, অন্ত, পশ্চাৎ, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ডিম হয় ; ড. 

ইত, ইম থাকে । যথা, ন্সম্ম মন: ল্সম্মিল:, ঘস্্রান্ লন: 
দক্সিল; | 

(ক):.বিদ্যাপাগর মহাশয় “[নতামুদ্ধাদে২” এই স্ুুত্র ক'রয়। “উদ্ধতনঃ* ও “পূর্ববতনঃ” 

এই উদ্বাহরণ দিয়াছেন । কিন্তু “উদ্ধতন” ও “পর্ববতন”' শব্দ কোনও ব্যাকরণের 

মতেই নিপ্পন্ন হয় না। উপরি প্রভৃতি শব্দ কাল-বাচকও হয় বলিয়। ২৮৬ সুত্র হ্বারাই 

উপগ্িতন প্রভৃতি পদ দিদ্ধ হইতে পারে। তথাপি আসর! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

সুত্র-সংখ্য! স্থির রাখিবার জন্য উক্ত শৃত্রটি পরিবর্তিত করিয়া রাখিলাম, এবং উক্ত দুইটা 
উদ্দাহরণ তুলিয়া দিলাম । 

“কালার্ঘকাব্যয়াৎ প্রাহচিরভ্যাঞ্চ তনটু স্মতঃ। দিবা দোবা-নভ্ং-যদ।-তদ1-সদ!- 

সব্বদাধুনেদানীংপ্রভৃতেরেবম্। চকারাৎ উপরিতনো গ্রন্থঃ ।"--প্রয়োগ-রত্র-মাল! 

(খ) “মধ্যান্ম১” (প। ৪1০৮) “আছ্যাদিভ্য উপনংখ্যানস্” (বা ৩৩৩৯); “অগ্রাি- 
চি 

গশ্চাড্ডিমচ ( ব। ২৮৪৪) “অন্তাচ্চেতি বক্তব্যমূশ ( ব1 ২৮৪৫ )। 



তন্ধিত। ১৮৯ 

০৭ ভ্বিহ্-দর্জন-দহাব্ক্ৰিভ ল: | (ক) 
চির, পরুৎ, পরারি, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর তব হয়। 

যথা, -ভিহল', নকল, দহাহিল: | 

২৫ই | ৃঘিব্যা-ত্বান্-দৃবীজ্মঘ মষ্। (খ) 
দক্ষিণা, পশ্চাৎ, পুরস্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ত্যণ হয় ; 
ণ.ই, ত্য থাকে । যথা, ভাছ্িব্যান্জ:) নাস্বান্নন:, দস; । 

২8 । আআনত্-ন্জ-নিব্-নভ্জ্যজ্ ল্য: | (গ) 
অমী, ইহ, কক এবং তসিল্ ও ত্রল্ প্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিকের 
উত্তর ত্য হয়। যথা, ন্সলান্স:, লুস্ন্ঃ অঃ । তসিল্- 

প্রত্যয়ান্ত-_নলক্ক্স!, জ্সনব্:, জ্্রনস: । ত্রল্-প্রত্যয়ান্ত-_ 

ননম্মঃ ক্সনন্্ স্তন: । 
৪1 নি্িনস্তিল্বনী বিলব্যান্লান্। 

বিভক্তযন্ত কিম্ শব্দের উত্তর চিৎ ও চন হয়। যথা, _নাস্বিনূ, 
নস্িন্, জলিন্, জব্ী্বিন্, জব্মান্িন্, জব্মন্থিন্, জ্সিস্তিন্ 
স্্রনম্ষিন্, ্ধন্বিন্, জ্ুনন্বিল্; জস্বন, নিত্্ল, জ্বল, জ্ত্ুনম্বল, 

নত্বল, নূনন্বল। ( ঘ) 
(ক) “চিরপরুৎপরারিভ্যন্ডে, বক্তব্যঃ? (বা ২৮৪২) 
(খ) 'দক্ষিণাপশ্চাৎপুরসন্ত্যক্” (পা! ৪1২৯৮)। “স বাজিনাগেন্র রখা ধিরূটৈঃ, 

পাশ্চাত্তযপৌ রস্ত্যদাক্ষিণাত্যৈঃ। রাজান্থযাতে! নৃবরৈরগচ্ছন্নাদেরশীতানিলবীজিতাজ£” 
স্রাবণাজ্ঞুনীয় (৪1২1$৯ শ্লোক) 

(গন) “অবায়াত্যপ* (পা ৪২1১৪); “অমেহক্কতসিত্রেভা এব” (ব1২৭৭৯) 

(ঘ) পাপিনীয় ব্যাকরণে এরূপ কোন শুত্র নাই। তগ্মতে চিৎ ও তন্ট পৃথক শব্দ, 
প্রত্টয় নহে। অতএব 'কশ্চিৎ' শব পাণিনীয়মতে ছুইটী পৃথক পদ। কিন্ত হোপনেবের 



১৯০ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্২-ভাগ ) 

₹৫হ। ন্ধংহিটি৩লুললক্রান ছি: । (ক) 
কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর যোগে অভুত-তদ্ভাব (৩৭) অর্থে প্রাতি- 

পদিকের উত্তর চি। হয়; চির সমস্তই ইত, কিছুই থাকে না। 
মতে ইহা একপদ। এই অস্ বোপদেবও এরূপ সুত্র করিয্নাছেন। কেহ কেহ বলেন, 

বোৌপদেবের মতে একপদ্দ করিবার সার্থকত। আছে । যথা--“কদাচিৎ' এইটীকে একটা পদ 

বলিয়া স্বীকার ন। করিলে “কাঁদাচিৎক" এ স্থলে পুর্ব পদের বৃদ্ধি হইতে পারে না, অতএব 

এইরূপ পদই হয় ন।। পাঁণিনির মতে “কাদাচিৎক" প্রভৃতি পদ নিপাঁতনে সাধ্য । অমর- 

কোষেও চিৎ এবং চন শব্দের 'অসাকল্য' অর্থ উক্ত হইয়াছে । অন্ত কোন ব্যাকরণেও 

এরূপ স্পেন শৃত্র নাই। এই জন্ত কেহ কেহ বলেন, মুগ্ধবোধের এ হৃত্রটা প্রক্ষিপ্ত ৷ 

তাহারা বলেন, ২1১ খানি প্রাচীন হত্ত-লিখিত পুস্তকে এ হৃত্র নাই । তাহার! আরও 

বলেন, যদি এ ছুইটী তদ্ধিত প্রতায় হইত এবং এ সুত্রটাও যদি বোপদেব-কৃত হইত, তাহা 

হইলে চিৎ ও চন প্রত্যয়ান্ঠু শব্খ অবায় হইত না। কারণ তোপদেবের মতে চ-ইৎ 

প্রত্যয়েরই অবায়-সংজ্ঞ। হয়। চিৎ ও চন প্রত্যয়ের চ ইত হয় না। অতএব ইহারা 

অব্যয় হইতে পারে না। হুতরাং ইহাদের উত্তর বিভক্তি-যোগ্ন করির়ী কশ্চিৎ কশ্চিতৌ 
কশ্চিতঃ ইত্যাদি অনিষ্ট পদ হইত। ইহারা তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত এক শব্ধ হইলে) কল্তচি 

ইদং কাম্তচিতং ইত্যাদি অপপ্রয়োগও ছুপ্সিবাঁর হইয়। উঠিত। চিৎ ও চন "প্রত্যয়" হইলে 

“কশ্চিৎ জনঠ এই বাক্যে কর্মধারয়-নমাসে কশ্চিজ্জনঃ কশ্চিজ্জনম্ ইত্যাদি প্রয়োগও হইতে 
পাঁরিত। এই জন্যই অকিঞ্চিংকর, অকিঞ্চন প্রভৃতি পদগুলিকে ময়ুরব্যংসকাদির 

অন্তর্গত করিতে হইয়াছে । ইতিহ, অথব' ইত্যাদির শ্যায় কদাচিৎ প্রভৃতি শব্দ সমুদদিত 

অব্যয়; সুতরাং এতিহা প্রভৃতির ন্যায় পাণি্াদির মতে কাদাচিৎক প্রভৃতি পদ হুসাধ্য। 
অমরকোষে “কদাচিৎ পৃথক শব্দ বলিয়। ধৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োগ-রতুমালার তদ্ধিত- 

প্রকরণে ১৪৬৩ ছৃত্রে চিৎ ও চন প্রত্যয়ের উল্লেখ আছে। যথা “চকিমশ্চিচ্চন চ শ্যাতাং- 

বিশেষানবধারণে |” এক্ষণে ইহার রহস্ত সুধীগণের চিন্তনীয়। 

(ক) “কৃভ,ভ্তিযোগে সম্পদ্যকর্তরি চিত (পা! ৫181৫) ৮ 
(৩৭) , অভূত্তের তত্তাব। অর্থাৎ যে যেরূপ ন! থাকে, তাহার সেরূপ হওয়া : যেমন, 

যে বস্ত গুরু নাথাকে, তাহার শুরু হওয়া । 



তদ্ধিত । ১৯৯ 

₹৩। ভীঘাঁতন্স:। (ক) 

“অভূত-তন্তাক অর্থে প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অস্তস্থিত 
হৃষ্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, _ন্সব্স্ব রঘু জ্বাল অছুক্ধবীনি, 

নসব্বঘজম্ব: মনি বদুলননি, নন্দ: ব্ান্ বসু্সান্। (খ) 

₹৫০ | জহনবাজয | (গ) 

“অভূত-তন্তাব” অর্থে প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত 
অ-বর্ণ-স্থানে ঈ হয়। যথা, ক্সহ্যন্ধ ম্যন্ জহীনি হ্যজীজ্হীনি, 
অম্যন্ধ: হ্যন্ধী ললনি হ্যজীলশ্রনি, অহ্যন্জ: ম্যন্ধ; হ্যান্ ম্যজী- 
ব্যান্। 

২2৫. ক্কণী হী: | (ঘ) 

'অভূত-তন্ভাব” অর্থে প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত 
খ-কার-স্থানে রী হয়। যথা ক্সম্বীলা স্বীনার্ জহীনি, 
আীনীন্সহীনি, আ্ীনীলননি, স্ীলীব্ঘান্। 

(ক) “চে চ* (পা ৭৪1১৬) 

(থ) “অস্ভেলিউস্তপ্তৈব প্রয়োগ্েহভৃততস্তাবস্ত প্রতীতিঃ শবশক্তিত্বভাবাৎ”--ইতি 
তদ্ধিত-পরিশিষ্টে গোয়ীচন্্রঃ। শবদ-শক্তির যেরূপ স্বভাব, তদনুদারে অস্-ধাতুর উত্তর 

কেবল লি, প্রয়োগ করিলেই অভূত্ত-তন্ভাব অর্থের প্রীতি হয়। এইজন্য 'স্তাং এর 

পরিবর্তে “অস্তি এইরপ প্রয়োগ করিলে অভূত-তপ্ত।ব অর্থের প্রতীতি হইবে শা, অতএব 

চি $ প্রতায়ও হইবে ন1। 

(গল) “অন্ত চেঁশ (পা ৭6৩২) 
৭ (ঘ) "রীঙউত$” (পা ৭81২৭) 



১৯২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ই০০। জীদীওজাহ্ব্স | ( ক) 

“অভূত-তভ্ভাব' অর্থে প্রত্যয় হইলে অরুস্, মনস্, চক্ষুস্। চেতস্, 

রহস্, রজস্, ইহাদের অস্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা, স্সব্থ- 

জানি, স্সহ্বনলি, ভ্হ্যাল্; নিললীল্হীলি, নিললীললনি, 
নিমনীহ্আান্; তন্তন্ুক্মহীনি, ভত্রজৃলনলি, তত্তজৃহ্যান্; স্ুন্- 
লীব্দবীনি, ভৃন্বনীলবনি, ন্ব্বনীব্ান্; নিং্বীজহীনি, লিবন্থী- 
মন্রনি, নিহ্বীত্আাল্; লিহলীল্মহীনি, লিহজীলন্রনি, নিহজী- 
ব্আাল্। 

২০8 | নিজানা লালিন্ন ভ্দান্ন। (খ) 

ককাৎক্্য” (৩৮) বুঝাইলে অভূত-তভ্ভাব অর্থে কৃ, ভূ, অস্ 

ধাতুর যোঁগে বিকল্পে সাতিচ হয় ; ই চ্ ই, সাৎ থাকে । যথা-_ 

জনা নয অন্ধ জবীনি অভঘান্ জহীলি, জ্ন্ৰ জনব্া' জবা 

মনলি জন্বঘাব্রনলি, জনা ব্বনব্থ অন্ত ব্তান্ জঅভবাল্ হ্যান্; 
লব্মঘান্ হানি, মজ্মনাক্রতরনি, লক্মঘান্ হ্যান্। পক্ষে ছি। 
যথা-__-জন্বী্রহীনি, জবীমননি, জন্বীন্যান্; লব্পীন্দহীনি, 
মভীলতরনি, লক্্পীত্আান। (ক) 

(ক) “অরুম নশ্চক্ষুশ্চেতোরহে রজনাং লোপশ্চ” (প1 ৪৪1৫১) 

(খ) “বিভাষ! সাতিঃ কাৎক্ধ্যে (পা €181৫২) 

কাত্ন্য না বুঝাইলে হয় না। যখা-_একদেশেন পটঃ শুক্লীভবতি। 

( হ5) হন্দত্া ন্যফী: ব্বজ্নানঅনানজ্ড ইলান্মঘালান: ভ্যান আান্। জর্মও 

অজ লহ আন: জান বান্। 

মস রজত 



তদ্ধিত। | ১৯৩ 

ইণ। অলিলিঘী কক্স ভব (ঘা ।81ই) 
“অভিবিধি' (৩৯) বুঝাইলে অভূত-তন্ভাব অর্থে ক, ভূ, অস্ 
ও সম্-পুর্বক পদ্-ধাতুর যোগে বিকল্পে সাতিচ হয়। যথা, 

_ক্ষরিনঘান জহীনি, কআব্নিবাক্র্নি, ন্সিনববান্ ব্যান, 
সক্িভান্ ঝজ্মত্বন । পক্ষে চির। যথা আ্সম্গনীক্মহীলি, সবনী- 
মললি,্সবনীব্যাল্, আবলীবল্দত্বন। 

ই্ই | আ্মীললাম্বাস্তু । (ক) 
'অধীনতা, অর্থেও হয়। যথা,_বাক্মী$ম্ীল জহীনি হাজঘবান্ 
জ্হীনি, হান্পীঃতীল লললি হাজজ্রাক্লনলি, হবান্বী$ঘীন ব্আল্ 
বালঝাল্ ব্আান্, হাক্সী$ভীল অন্নত্বন হাজঘাল্ অম্দন্মী। পক্ষে 
চি। যথা-_ব্াজীন্দহীনি, হাজীমন্নি, হাজীব্সান্, হালী- 
অজ্দভ্ণন। 

ই০৪ | হ্বল্বান্ব ত্র | (খ) 
“দেয়” বুঝাইলে কৃ, ভূ, অস্ ও সম্পুর্বক পদ্-ধাতুর যোগে 

সাতিচ, ও ত্রাচ, হয় ; চ. ইত, ত্র থাকে । যথা, লালা তত 

জহীলি, ল্লাক্সব্মঘান্ জ্হীলি, লাক্সজলা জহীনি; লাল্াব্য- 
ত্রাব্লননি, নাল্গত্বক্না মননি; নাল্সয্যতান্ ব্যান, লা্গত্ঘলা 

ব্যান; লাক্মব্যবান্ ভ্বজ্দত্যন, লানব্যলা অজ্দক্যণী। 

(২৩) শ্রহ্ুলা, ল্যক্জীলাঁ ভ্িস্ভি্ম্ানজ্ছ ভুলান্ঘাননান্: ম্সলিনিঘি: ন্যামি- 

মান্। 
(ক) “তদধীনবচনে” (পা 6181৫৪) 

€৫খ) “দেয়েত্রা চ* (61818) 

১৩ 



১১৯৪ ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

হ০&। না স্রিনীস্কাহু: মী ভান্ব | কে 
কৃ-্ধাতুর যোগে দ্বিতীয়, তৃতীয়, শন্ব বীজ, এই সকল প্রাতি- 

পদিকের উত্তর “কর্ষণ” অর্থে ডাচ হয়; ড্ চ্ ইত, আ থাকে । 
যথা, _ন্বিনীমান্মহীনি, ল্কনীমাজ্হীনি, স্রিনীঘ ভ্তলীর্ব, জলা 
জ্বহীনি জন্সপ্র: ; আকন্াজহীলি, স্সবৃভীলজ্ন্ত' নন দলনিীল 
নম্ননীল্মপ্র; ; শ্রীলান্ধহীনি, নীজল বন জননীল্সগর: । (খ) 

ই০& | কহযামাক্ হুব্যান্লামা; (দা এ1৪1১৩), 

গুণ-শব্দ অস্তে থাকিলে সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর কৃ-ধাতুর 
যোগে 'কর্ষণ' অর্থে ডাচ হয়। যথা, ছ্িযুব্যাঙ্ধবীনি লিহব্মা- 

জহানি ছলল্, হয ল্িহাহ্খ জমলীন্ঘঘঃ। 

ই০৩। বলমাল্্র াদলাম্বাল্ (আা এ।৪।হ০) 
যাপন" বুঝাইলে সময়-শন্দের উত্তর ভাঁচ, হয় । যথা. _ন্জা- 
জহীনি, ঘল্ ম্বাদমলীন্যঘ্: 

ই০০ 1 ভ্বদল-নিম্নআাহলি্সঘল (দা 18) 

'ব্যথন” অর্থে সপত্র, নিষ্পত্র, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাঁচ, 
হয়। যথা,-বনলান্মতীনি জ্ববা আ্বাঘ:, নল আহল্ সহ্য 

আবী সনম্মঘল্ জ্বঘঘলীন্মঘঃ ; লিচ্মলাব্মহীনি, স্বহীহান্ হল 
ক্মণহণান্ত্র নিচ্জালযন্ জ্ঘঘঘনীল্মগঃ | 
পপ আগ সপ স্পাপপাশিপপাীশপাীশিপা ক িীশিশশীসপীপীপিপা শীট 

(ক) “কৃঞ্ছে। দ্বিতীয়তৃতীয়শ ্ববীজাৎ কুষো” ( প| ৫181৫৮) 

€(খ) “শৰীজাবাপসহিতং বিলেখনং করো ভীত্যর্ধঃ*-_-তত্ববোধিনী 



তদ্ধিত। ১৪৫ 

২০৫ | লিচ্জ-বণল্লিচ্জীমঘা (দা ১18'ছ₹)) 

ণনিষ্ষোষণ' (৪০) অর্থে নিষ্চুল, এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ, 
হয়। যথা, লিজ্জ আান্দবীনি হাভিলব্, হাভিমহ্য ক্সন্নব- 

লমন্বাল্ ন্রপ্থিলিবোহ্যনীন্যঘ্র: । (ক) 

২০ | ন্তত্বদিাহালুানা (দা 818৯ হই) 
, আহ্ুলোম্য' অর্থাৎ 'আন্ুকুল্য” অর্থে সুখ, প্রিয়, এই ছুই প্রাতি- 
পিকের উত্তর ডাচ, হয়। যথা, ন্ব্বাজহীনি দিযাজহীনি 
লিলস্, বুন্থব্বান্বহত্মল ক্সালন্ুযলীল্যগ্র; | 

ই£$ | ভৃন্বান দানিলীলা (দা 48128) 

'প্রাতিলোম্য' অর্থাৎ 'প্রাতিকূল্য' বুঝাইলে ছুঃখ এই প্রাতি- 
পদিকের উত্তর ডাচ হয় । যথা শৃঃব্বাজবীনি ব্বন্স:, ব্ালিল 

দবীভূঘনীন্মঘ্ব: । (খ) 

ই | আমক্ান্ দাজ্জী ( দা এ।৪।হএ ) 

'পাঁক' অর্থে শূল এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ হয়। যথা”_ 

জৃন্বাজহীনি লাঘল্, সুন্ধন দন্বলীন্মগ্র; | 

(৪০) কোষ হইতে বহিষ্ধরণ। 

(ক) পনির্গতং কুলমন্তরবয়বানাং সমূহে ৷ যন্মার্দিতি বহুত্রীহ্ৌচ--সি, কৌ। 

“নিক্ষোবণম্ অন্তরবয়বানাং বহিনিক্ষাসনম্। নিফোষণে কিম? নিফুলং করোতি 

শত্রম্।”--তত্ববোধিনী 

(খ) “যু দন্দহাতে লৌকমদো৷ দুঃখাকরোতি মাম্”-_মাথ 



১৯৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থভাগ ) 

ই£ই। অন্যাহসদপ্রী ( দা 8181) 
শপথ ভিন্ন অর্থে সত্য এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাঁচ হয়। 
যথা,__ব্বন্সান্বীনি লাব্ভ অহ্ক্, ঈনন্মলিনি নর্ঘ জবীনী- 

নী: (ক); ঘন্সাজহীনি জুলি: বন্য জগ্রঅনীল্সঘ্র: | " 

২৪ | জলান্ দহিনাদব্ক (দা 418।৩) 
“মুগ্ডন” অর্থে মদ্র-শবের উত্তর ডাচ হয়। যথা, _ললান্সবীনি 

নাক, ুব্ভনন বঁজৰীনীল্মঘ্র: । (খ) 

(ক) “সংসু সাধু সত্যম্ (সং+য)। ভাগং রত্বাদিদ্রব্জাতম্ । ক্রেতব্যমিতি-_ 

ময়ৈবৈতৎ গ্রাহমিতি বুদ্ধ্। পরীক্ষাদিন! সত্যঙ্কারদ্রব্যপ্রদাীনেন চ দৃঢ়ং করোতীত্যর্থঃ। 

তথ্যমিতি--তখৈব তথ্যম্, তথা +স্বার্থে যৎ*--তত্ববোধিনী। “শপথে তু সত্যং করোতি 

বিপ্র"শ-নি, কৌ। 
(খ) “মদ্রশবে। মঙ্গলার্থ। পরিবাপণং মুণ্ডনমূ। মদ্রাকরোতি মাঙ্গল্য- 

যুণও্নেন সংস্করোতীত্যর্থ”- পি, কৌ । “ভদ্রা"শব্দের উত্তরও এইরূপ হয় । ভদ্রীকরোতি 

বালং নাপিতঃ, মঙ্গলপূর্ব্বং বপতীত্যর্থ; | 



তদ্ধিত-পরিশিষ । 

£। দর্লবিভাহিম লানিলদুঁন্ঘ |(ক) 
নন্তিব্ হ্বন্্রহত্, জানীষ, ইঙ্জীয ও ঘাক্স প্রত্যয় পরে থাকিলে 
ভাবিতপুংস্ক স্্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবন্ভাব হয় । যথা, ভন্নহহ্সা ভিজ্ষ£ 

, তন্মহন:, তব্নহব্াঁ তিমি ভন্নহন:, পভব্তাঁ ভিজ বসল (খ), 

ঘিলা জুলঘৃগাী ক্সদিল্ববী, লাঙ্সত্থীপ্দাহ: লাল্ত- 
জানীনা, ঈমুলা সব্ভিনা নক্ভিনইন্ীয়া, ভ্জ্মিনা ঘাল্তিজ্যা 
মান্বজ্লাম্যা । 

ৎ। জন্সাহিম্ আ্ব। (গ) 
সপ ্পিপিশ পদ পপ শী ৮ শত? পিপাসা স্পা সপ পাপ পপসপপাপপপপ পাপা পপ পপ 

(ক) “তগিলার্দিঘা কৃত্বন্চ১৮ ( পা ৬৩৫) 

(খ) বিভক্তি ভিন্ন যে কোন প্রত্যয় পরে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ সব্বনাম শব্দের পৃংদ্ভাব 

হয়। িত্তরতঃ, ও “সর্বত্র” ইহারই উদাহরণ। অন্য উদ্াাহরণ--একগ্। গাঁৰ একত্বম্, 

সর্ববামিচ্ছতি স্ব্বকীম্যতি, পুর্ব্বা পুরস্তাৎ, ভবতীমিবাঁচরতি ভবত্যক্তি ইত্যাদি 

(গ) “তরভ্তমশ্চ রূপশ্চ চতরাং চভমাং তথা। ইষ্টেয় ইমন্-কলৌ দেশ্ে। দেশীয় 

ইত্যপি। বছুঃ পাশশ্চরটু বূপ্যশ্চশস্ চৈতে তরাদয়ঃ /”-_ছূর্গাদান। এই সকল 

প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাবিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গ শব্ধের পু'বন্তাব হয়, কিত্ব রূপা প্রত্যয় 

পরে থাকিলে হয় না। ইহাদের মধ্যে চরট্ঃ দেশীয়, গশ, কল্প, রূপ, তর, তম ও চশস্ 
প্রত্যয়ের উদাহরণ মূলে প্রদত্ত হয়াছে। অন্যতলির উদাহরণ এই স্থলে দেওয়! 
হইতেছে । চতরাং, চতমাং প্রত্যয়ে প্রাপ্তি নই | ইষ্ট, ইয়স্ব--অতিশয়েন লী, 

লথিষ্ঈ লঘীয়লী ৷ ইমন্-_ল্যা ভাবে! ল্ঘিমা । “বহু” প্রত্যয় পুর্ব্বে যায় বলিয়া 
পুবস্তাবের সম্ভাবনা নাই। যথা ঈষ্গুলা শুভ্রা বহণুত্রা। রপ্য প্রত্যয় পরে 
খাঁকিলে হয় না। যথা--গুত্ায়া সৃপূরব্বো গো; শুত্রারপ্যঃ। | 



- ১৯৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

জন্য, ক, লহ ও নল প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক 

স্্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবন্ভাব হয় । যথা,_ঈমকুলা দব্ধিনা দব্তিন- 
জন্সা, সঙ্মজ্ত্া বাতিন্জা বালা, হুষমনমীহনিহতিল 
'লিদ্বত্যা লিঘ্বত্যনহা, আলাবালনিজ্তল লদব্বা ল্বমভললা। 

হ। কুনুীনিনলামা । (ক) 

ন্ক্ম প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক ঈবস্ত ও উবস্ত 

্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিকল্পে দুলক্লানন হয় (খ)। যথা,_কইমভুলা 
নিভৃদী নিতৃলিজন্সা, নিন্বজন্না; সঙ্মহ্ৰা লঘানিলী লিঘ্রা- 
অ্রিলীকৃনা, লঘানিক্লা ; ছুঅললমীহলিম্তল লাঘানিলী লামা 

ন্বিলীলহা, লাঘানিলহা ; লুগ্রলাধালনিত্যল ললান্ভাহিষ্বী ললী- 
স্কাহিত্ীললা, মলাল্লাহিনলা । এইরূপ ন্বালীকৃজব্না, নালীন্ধ- 

(ক) “ঘর ।কলচেলড ক্রবগোত্রমতহতেষু ডোহনেকাচে। হন্বঃশ (পা ৬৩৪৩), 

নত, শেষস্ত।ম্যতরন্ত|ম* (পা ৬৩1৪৪ )% “ডগিতশ্চ” (পা ৬৩1৪৫ )+ “কৃন্ছা। ন 

বা! ৪৪৬ ) 

€(খ) বোপদেব-মতে তর, তম, রূপ ও কল্প প্রত্যয় পরে থাকিলে ঈবস্ত ও উবস্ত 

আব বিকল্প হ্রশ্থ হয়, এবং উ-কারেৎ ও খ-কাবেৎ শব্দের পুংবন্ভাবও হয়। যথা--ইয়- 

মনয়ৌরতিশয়েন স্ত্রী গ্রিতক্খস্ত্রীতমা। পাঁণিনি-মতে অনেকাচ, ঈবস্ত হইলে নিত্য হ্ন্ 

হয়। যথ।-ব্রান্দাণিতর।। রি -বামোরুতরা, বামোরূতর।। উ-কারেৎ--বিছুষিতরা, 

বিদুধীতরা, বিদ্ত্তর।। খ-কারে১»সতিতরা, সতীতর।১ সত্তর । সিদ্ধাস্তকৌ মুদী-মতে 

এবছুষীতরা” হয় না, কিন্তু বৃত্তিকাপেন্থ মতে হয়। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ অনেকাচ.ঈবস্ত শবের 

হম্য এবং পুংবস্ভীব হয় না। বথা--রীতর|। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শৃত্রে ত্বপ্ঘ|'ধানের স্থলে যে পুংবস্তাবের বিধান করিয়|ছেন 

এবং 'মেধাবিনী' প্রভৃতি স্্রীণিঙ্গ শখের যে পুল উদাহরণ দিয়াছেন, সেগুলি কিরূপে 

সঙ্গত হইল, তাহ। আমর। বুঝিতে পারিলাম 7 1% & ক 



তদ্ধিত। ১৯৯ 

জন্মা ; নালীকৃক্তা, নালীক্কৃণা ; আ্রালীক্নহা, লালীকনহা ; 

ন্ালীক্ললা, নালীক্ললা (৪০ )। 

&। ম্ন্ি অপ্লহসাশ্রম । (ক) 
স্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বহুবর্থ ও অল্পার্থ ভাবিতপুংস্ক শব্দের 
স্্রীলিঙে পুংবন্ভাব হয় । যথা, নস্্ীক্্ী ইন্ছি, ন্কৃঘী ইদ্থি ; 

ক্সব্রা্সী হু্ধি, জক্সক্সম্ী ভুরি । 

4। লনবীব্বানলহ্স (ন্বা ই২২৩) 
ল ও নন্ব্ প্রত্যয় পরে থাকিলে গুণ-বাচক ভাধিতপুংস্ক শব্দের 
স্্রীলিজে পুংবগ্ভাব হয়। যথা, লিদ্বব্যাা লান: নিদ্বব্যম্, 
নিদ্বনা ; ভ্বন্বানা লান: ল্ণন্বন্বল্, ম্বঘব্ধলা  জঘানিল্ঘা 

লা; লপানিলল্, লব্গানিলা; দিঅন্বাহিন্সা লান: দিআনা 

হিলেল্, দিমনাবিনা। (খ) 
লিপপীপ্প  পপীশীপপাপাশিশি পসিসপীশীসি 

(৪*) বৈয়।করণের! উবস্তের পুংবস্ভাব নিষেধ করিয়! বিকল্লে উপের হ্শ্ব-বিধান 

করেন; এবং পুংখন্ভীবের অভ্ভাব-পক্ষে ঈপের, স্থল-বিশেষে বিকল্পে ও গ্থলবিশেষে শিত্য 

হন্-বিধান করিয়া থাকেন; তদনুারে বিদুধিকল্প!, বিদুষী কল্পা। বিদ্বংকল্পা এবং ব্রাঙ্গণি- 

কল্পা, ত্রাহ্মণকল্প এইরূপ হইতে পারে । 

(ক) “শদি বহবঙ্লার্থস্ত পুংবস্তাবে ব্তব্যঃ* (বা1৩৯২৬) 

(খ) গুণৰ)5ক ন। হইলে হয় ন।। যথা--ব্রাক্মণীত্বম্। 



প্রশ্ন ( তদ্ধিত ) 

১। (১) প্রত্যয় কাহীফে কহে? (২) তদ্ধিত প্রতায় বলিলে কি বুঝার? £ ৩) 

তদ্ধিত-প্রত্যয় ও কৃত্-প্রত্যয়ে প্রভেদ কি? 

২। তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মু্দন্য প. ইতের ফল কি? 

৩। এরাপ৫টাশব্দের নাম কর, যাহাদের কেবল প্রথম পদের আছ শ্বরের বৃদ্ধি হয়। 

৪ | এবপ ৫টী শব্খের নাম কর, যাহাদের কেবল শেষ পদের আছ ব্বরের বৃদ্ধি হয়। 

৫1 এরূপ ৫টা শর্ষের নাম কর, যাহাদের উভয় পদেরই আছ্য শ্বরের বৃদ্ধি হয়। 

৬। ণ-ইৎ-কার্্য সব্বত্র হয় না,_-ইহার উদাহরণ দাও । 

৭। তদ্িত-প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাফিলে কি কি কার্ধ্য হয় ? 

৮। কোন্ কোন্ স্থলে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য ম্বরকাধ্য শিব্বাহ করে? উহাহরণ 

দিয়! বুঝাইয়। দাও। 

৯। “টি কাহাকে বলে? কোন্ন্থলে টির লোপহ্য়? কোন্ স্থলেই ব| ইহার; 

লোপ হয়না? উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়। দাও । 

১*। কিরূপ স্থলে য.স্থানে ইয়, এবং ব.স্থানে উব্ হয়? কোন্ কোন্ শব্দের 

হুয় না? কোন্কোন্ শব্দের বিকণ্পে হয়? 

১১। তদ্ধিত-প্রত্যয়ে চ-ইতের ফল কি? 

১২। কি কি বিশেষ বিশেষ অর্থে কি কি বিশেষ বিশেষ তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? 
প্রত্যেকের একটী করিয়। উদ্দাহরণ দাও। 

১৩। অপত্যার্থে কিকি তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকের দুইটা করিয়! 

উদাহরণ দাও । 

১৪। নিম্নলিখিত শব্দগুগির উত্তর অপত্যার্থে যথাসম্ভব উ্িত প্রত্যয় সংযোগ 
করিয়া শব্দ নক্পন্ন কর ২-- 

চি 

দশরথ, প্রো, সুমিত্রা, ব্যান, দক্ষ, দিতি, সপত্বী, কম্ঠপ, মনু, কন্ঠ গঙ্গা, গোধা, 

পাও, হুভগ্া, কুলটা বন্য, পিতৃতস্থ। 



প্রশ্ন (তদ্ধিত ) ২০১. 

১৫। নিম্-লিখিত বাক্যে যথাসম্ভব তন্ধিত প্রত্যয় করিলে কিরূপ পদ হইবে? 

কশ্ঠপত্য, বশিঠন্য, কুরোঃ-_অপত্যানি পুমাংসঃ; অত্রেঃ অপত্যানি স্ত্রিয়ঃ। 

১৬। নিয়-লিখিত শব্দ গুলির প্রকৃতি, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ার্থ নিরাপণ কর £-_. 

কাকুত্ঘ্, পার্থ, মনুষ্য, এক্ষাক, মানুষ, ত্রেমাতুর, কানীন, রাধেয়, বৈমাত্রেয়, 

নৈয়ায়িক১আর্ষ, পৌরুষে়, কাষার়, বৈষ্ণব, রাজন্তক, আরণ্যক, আকন্মিক, সত, হৈমন, 

শৌবস্তিক, তিরশ্চীন, আতিথেয়, আহ্ছিক, চাতুর্মান্ত, পৈতৃক, পিত্র্য, পথা, শাত্রব, 

তাবক, নৌর, সারব, যাষ্টীক, আযুধ্য, ছাত্র, কিরাতীজ্ুনীয়, উৎপাতিক, কার্শ.ক, 
বিশ্বজনীন, ধূর্ধয, নাথিক, পাছা, অর্ধ্য, সান্নিধ্য, দেবতা, ভাগধেয়, মৃত্তিকা, নুহন, মাগধ, 

* রাধণীয়ক, বৈদুর্ঘা, নাহনিক, সাহস, সর্ববাঙ্গীণ, কাকতালীয়, ইন্দ্রিয়, দৌন্নাতিক, নাস্তিক, 
বয়ন্ত, সাপ্তপদীন, হৈয়জ বীন, রাঁবণাজ্জুনীয়। 

১৭। তদ্ধিত প্রতায় পরে থাকিলে কোন্ কোন্ স্থলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত ন্- 

কারের লোপ হয় ন।? উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়! দাও । 

১৮। রাজন, রাজা, রাজত্ব_-এই প্রকার রূপ-ডেদ হইবার কারণ কি? 

১৯। কিরূপ স্থলে ব্রন্মন্-শঝের ন্কারের লোপ হয়? উদাহরণ দাও । 

২০। “মৈধীবিন' ও 'মৈধাব*--এই প্রকার রূপ-ভেদ হইবার কারণ কি? 

২১। “তস্ত ভাবঃ' এই অর্থে কি কি ভদ্ধিত প্রত্যয় হয়? উদ্দাহরণ দাও । 

২২1 বতিচ, চুধু ও মাত্র প্রত্যয় কিকি অর্থে হয়? উদাহরণ দাও । 

২৩। "মাত্র" প্রত্যয়ের অর্থে আর কি কি প্রত্যঘ হয়ঃ উদাহরণ দাও । 

২৪। পরিমাণার্থে কি কি প্রত্যয় হয়? উদাহরণ দাও। 

২৫। নিন্ন-লিখিত শব্দ গুলির প্রকৃতি, প্রতায় ও প্রত্যয়ার্থ নিরূপণ কর ৫-- 

যাবৎ, কিয়ৎ ইয়ৎ, কতি, চতুষ্টয়, ছয়, উভয়, তুর, বিংশ, বহুতিথ 

২৬। নিয্-লিখিত বাক্য-সমূহ ঘ্বার। কি কি তদ্ধিত-প্রতায়ান্ত পদ নিষ্পন্ন হইবে? 

শতম্ অবয়ব! অন্ত, ত্রয়ঃ অবয়ব! অস্ত, একাদশানাং পৃবণঃ, দশানাং পুরণঃ, চতুর্ণাং 

পুরণ বিংশতেঃ পূরণঃ, যষ্টে পুরণঃ, একব্টে পুরণঃ, শতত্ত পূরণঠ বহুনাং পুরণঃ | 

$৭। পুরণার্ঘেকি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? উদাহরণ দীও। 

২৮। তদ্ধিতংপ্রত্যয়ানুসারে নিক্র-লিখিত শব্দগুলির অর্থগ্নত পার্থক্য দেখাও 2 

* চার্ধ, চার্দণ। আরণাক, আরণ্য। উদন্বান, উদকবাণ। বাজন্বন, রাজবান্। 



২৯২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্২-ভাগ ) 

পর্ববতীর, পার্ধত। বণী বর্ণবান্। অর্থাঁ, অর্থবান। ধনী, ধনবান্। রাধ, রাধেয়। 

পার্থ, পার্থিব । 

২৯। 'প্রশংনা' ও “শিন্দা" বাচক তদ্ধিত প্রতায়গুলির নাম কর এবং উদাহরণ দাও । 

৩০। “মুল” অর্থে কি কি প্রত্যয় হয়? উদাহরণ দাও। 

৩১। কোন্ কোন্ তদ্ধিত প্রস্থযয় তিঙন্ত-পদের উত্তর হয়? উদাহরণ দাও। 

৩২। স্ুচ ধাচ, ও চশস্ প্রত্যয় কিরূপ স্থলে হয়, তাহ! উদ্দাহরণ দিয়! বিশদ-রূপে 

বুঝাইয়। দাও। 

৩৩। পাঁশ, চরট্ ও বপ্য প্রত্যয় কি কি অর্থে হয়? উদাহরণ দাও। 

৩৪ । “চি” প্রত্যয় হইলে কি বি বিশেষ কাধ্য হয়? 

৩৫। “ডাচ? প্রত্যয়ে শুত্রগুলির উল্লেখ কর এবং উদাঠরণ দাও । 

৩৬। সংশোধন কর এবং কারণ দেখা ও 2--. 

দৌমিত্রঃ, ব্যাদিঃ, ভপঃ, জামদগ্রঃ, সাপত্রেয়ঃ, ধার্তরাষ্ট্রেয় ত্রেমান্রং, বৈমাত্রত, 

পাণ্ডেয়।, গ্রাগ্যাঃ, স্তায়িকই পাশিনিয়ঃ, সৌধ্যঃ মস, স্ায়স্তবং ধাম, সারযবং জলম্, 

অন্থীয়, পণীয়, বাঙ্গাঃ, পার্চালঃ, পাঞ্চাল]ঃ, পার্ববতো। মনুষ্য) আরণ্যকো। জস্তঃ, 

একাদশমঃ, লক্ষ্ীমান্, ধনুঘান্, অংশুবান, বিছ্যুত্ান্, ষববান্, ভূমিবান্, তপস্থান্। 

৩৭। “নপত্রীঞ্গোতি, 'িফুলাকরে তি", সুখাকরোতি'- ইহাদের অর্থকি? 

৩৮। শিল্প-লিখিত অর্থ-সমূহ ভদ্ধিতান্ত পদ দ্বার! প্রকাশ কর £-_ 

বপুযস্ত অস্তি সঃ, লক্ম্্ীযহ্ত অন্তি ত্য, দয়। যত্য। অস্তি তত্য।ম্১ ধনুর্যন্ত অস্তি তেন 

তড়িৎ যম্সিন্স্তি তত্র, আস্থ অন্মিন আস্ত, বিছ্ধ। অস্তান্তি। 

৩৯। নেদীরস্, জ্যেষ্, পাধীয়স্, বংহিষ্ট ও কনিষ্ঠ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় 

নিরূপণ কর। 

৪০1 পু;ভ্তাৎ। অধন্তাত, অধ:, উপরিষ্টাৎ, উত্তরাহি, দক্ষিণ। এবং পুরতং শবের 

প্রকৃতি ও প্রত্যয় শির্দেশ কর। 'পুরতঃ' শব তদ্ধিতপ্রতায়।ত্ত কি না, কারণ-নির্দেশ- 
পূর্বক তাহার বিচার কর। 

৪১। এরূপ একটী তদ্ধিত প্রত্যয়ের নাম কর, যাহা প্রাতিপদিকের পুর্বে 

থিয়। বনে । কি অর্থে এই প্রত্যয় হয়, এবং কিরূপেই বা ইহার প্রয়োগ করিতে হয়, 

তাহ! স্পইরূপে বুঝ।ইয়৷ দাও । এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ-সন্বন্ধে কৌনও মতান্তর থাকিশে 
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তাহারও উল্লেখ কর। এরূপ একটা তাদ্ধত প্রত্যয়ের নাম বল, ধাহা প্রাতিপদিকের 

“টি' এর পুর্বে গিয়া] বসে? এই প্রত্যয় কি অর্থে হয়? উদাহরণ দাও। 
৪২। পশ্চাং” শব্েম উত্তর ত্যণ, (ত্যকৃ) প্রত্যয় করিলে কি পদ দিদ্ধ হয়, 

এবং তাহার বানান কি? 

৪৩।, *ত্রেবার্ষিক" শব্দ ব্যাকরণ-হুষ্ট কেন, তাহ স্পগুরূপে বুঝাইয়া দাও। 
“ত্রবাধক গ্রন্থ" ও “ত্রেবর্ষিক গ্রন্থ” বলিণপে অর্থের কিরূপ পাথক্য হয়, তাহাও বিশদ- 

রূপে বুঝাইয়। দাও । 

&৪। |ক অর্থে শব্দের উত্তর ইমান ( ইমন্) প্রত্যয় হয়? এই প্রত্যয় পরে থাকলে 

কিকি বিশেষ কাব্য হয়? এই কাধ আর কোন্ কোন্ প্রতায় পরে থাকিলে হয়? 

ইমনি প্রত্যয় করিলে শব্দটা বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়? ইমশি-প্রত্যয়াও পদ কোন্ লিঙ্গ? 

পৃর্যাদঃ বাদি ও দৃঢ়াদি শব (কিকি? 

পিক্বালাখত এব্দেগ উত্তর হমনি প্রত্যয় করলে কি কি পদ মিপ্পন্ন হয়,--(১) 

পৃথু, মৃত, মহত, পটু, তনু, লঘু, সাধুং আশু, উর, বর, গুরু? বহু, বণ, খও, দও, চও, 

অ.কর্চণ, বাল, হোড়, পাক, বং”, মন্দ, যাহ, হৃ্য, দীর্ঘ, প্রিয়, বৃষ, খভু, ক্ষপ্র, ক্ষুদ্র, 

অণু;--(২ ) কৃষ, কাল, শীল, পীত, খেত, শুভ্র, শুক্ল, লোহিত ৮৫৩) দৃঢ়, বুঢ, পরিবৃড় 

ভূ; কৃপণ, বক্র, শুভ্র, চুক্র, আত্র, কৃ, লবণ, তাত্র, শীত, উষ্ণ, বিদদ্ধ, চতুর, জড়, 

বধির, পগ্ডিত, মধুর, নুখ, মুক, স্থর, বিয়াত? এই সকল শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যর, 

ভিন্ন অস্থ কি কি প্রত্যয় হইতে পারে? এবং সেই সঞ্ল প্রত/য় করিলে ককি পদ 

নিষ্পন্ন হয়, তাহা বল। 

৪৫1 "সুল” ও “মলিন” শব্দের উত্তর ইমান (ইমন্) প্রত্যয় হয় কি না? এ 

বিষয়ে শিষ্ট প্রয়োগ দেখাইয়া বিচার কর। 

৪৬। কি অর্থে শব্দের উত্তর ইচ্টন্ (ইঠ) ও ঈয়হন্ (ঈয়ছ) প্রত্যয় হয়? 

এ বিষয়ে কি মতভেদ আছে, তাহ! বল। বিশেষ্য বা বিশেষণ শবের উত্তর এই হইটা 

প্রতার হয়? নিম্নলিখিত শব্দের উত্তর এই দুইটা প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিশ্পন্র 

হয়-(১) প্রিয়, স্থির, শ্কির, উরু, বৃদ্ধ, দীর্ঘ, তৃপ্র, গুরু, বছল, বৃন্দীরক, বাট, অস্তিক, 

স্থল, দুর, যুব, অল্প, ক্ষিপ্র, সুত্র, হম, বছ, শ্রশন্য 70২) পৃধুং হৃহদকৃশ, তৃশ, দৃঢ় 

ব পৰিবৃঢ়? এই সকল শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয় ভিন্ন আর কোনও প্রত্যন় 
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হইতে পারে ফি না? যদি হয়, তবে সেই সকল প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন 

হইতে পারে? 

৪৭ “তারকাদি' (ফলাদি ) শব কিকি? ইহাদের উত্তর কি অর্থে কি প্রতায় হয়? 

এই প্রত্যয় করিলে ধে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহ! বিশেষ্য বা বিশেষণ? 'পিপাঁসিত ও 

'বুভুক্ষিতঃ পৰ কিরূপে নিষ্পন্ন হয়"? “বৃতুক্ষিতঃ বালক£', 'পিপাদিতা নারী” পুভুক্ষিতস্ 

অন্নমৃ" 'পিপাসিতং জলম্,-- এই হী প্রয়োগ ব্যাকরণ-সম্মত কি না, ভাহ! কারণ সহ 

নির্দেশ কর। 

৪৮। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কি কি অর্থে তল্ প্রত্যয় হয়? সমুহীর্থক তদ্ধিত 

প্রত্যয় গুলির নাম কর ও উদাহরণ দাও। 

৪৯। শবের উত্তর কি কি অথে মতুপ, ও বতুপ, প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকের একটা 
করিয়া উদাহরণ দাও। এই অর্থে আর কিকি প্রত্যয় হয়? কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর 

মতুপ, ব। বতুপ,এবং বিন্ প্রত্যয় হয়? উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়। দাও । কোন্ কোন্, 

শব্ধের উত্তর বতুপ, প্রত্যয়ের সম্ভাবন1 থাকিলেও বতুপ, প্রত্যয় না হইয়া মতুপ, 

প্রত্যয় হয়? 

৫* | 'পূর্বেব ছিল না, কিন্তু এক্ষণে হইয়াছে', এবং পূর্বে ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই'। 

এই ছুই বিভিন্ন অর্থে যে যে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাঁহাদের নাম উল্লেখ কর এবং 

উদাহরণ দাঁও। 

৫১ 'ঈবদূন' অর্থে কি কি প্রত্যয় হয়? উদাহরণ দাও। নিষ্পন্ন পদ গুলি 

কোন্ লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিরূপণ কর। 

৫২। 'পার্ধতা” শব্দ ব্যাকরণ-সঙ্গত কি না, তাহ। বিশাদ-রূপে বুঝাইয়। দাও। 

পর্ধবতীয়ে। বৃক্ষ: 'পার্ববতো রাঁজা+, “পার্ব তীয়! নারী--এই তিন স্থলে কোনও ব্যাকরণ- 

দোষ হইয়াছে কি না, তাহ! বল। 

৫€৩। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কি কি অর্থে ইনি (ইন্) গতায় হয়? এই প্রত্যয়ের 

সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম কি? “বর্জয়েদ ছিদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়মূ। 

দ্রবমন্নমতীসারী সর্ব্চ তরুণজ্বরী ।” “ন বিরেচ্যো নবজ্বপী॥” "্বাসায়াং বিদ্যমানায়াশ 

মাশায়াং জীবৃতন্ত চ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি ।*__এই কবিতা গুলিতে 

'শৃলী', 'কুী” নয়, 'অতীদারী” 'রক্তপিতী?, “কানী' এই পদগুলি কিরূপে সিদ্ধ হইল, 
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তাহ! বল। “তরুণজ্বরী ও 'নবহ্রী' এই ছইটা পদ ব্যাকরণ-নঙ্গত কি না, তাহাও 

প্ষ্ট-রাপে বুঝাইয়। দাও । 

৫৪1 কি কি বিভিন্ন অর্থে ময়ট প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকটীর একটা করিয়া 

উদ্দাহরণ দাও । 

৫৫ ,নিম্স-লিখিত পদ-যুগ্মের মধ্যে প্রত্যেকটী কোন্ কোন্ তদ্ধিত প্রতায় দ্বারা 

নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে অর্থ্ত প্রভেদ থাকিলে তাহাও ম্পষ্টরূপে 

বুধাইয়! দাও :- ব্রহ্মণাম্- ত্রান্মণ্যম্, পৌরুষম্_-পৌরুষেয়মূ, মাহারাজিকঃ--মহারাজি কঃ, 

সৌভদ্রঃ-_দৌভদ্রেঃঃ, মাওুকায়নী__মাওযী, পারস্ত্পৈযঃ-_পারশবঃ, পাঞ্চালঃ-_ 
“পাঞ্চালিঃ, দাশরথ:-_দাশরখিঃ, শ্বাশুরি:_শবশুরধ্য পাঁআাজ্যঃ-সাআাজং সৌভাগিলেয়ঃ__ 

সৌভাগ্যমূ, কৌলটিনেয়ঃ__কৌলটেরঃ, ভ্রাতৃব্যঃ_ত্রাত্রীয়, রাজন্যঃ__রাজন্যকঃ--রাজনঃ, 

ক্ষত্রিয় +ক্ষাত্র-ক্ষাত্রি১  মানুষী--মনুষী--মানবী, গ্্গঃ--গার্গ্য:--গার্গেয়_ 

গার্গযায়ণ:, মাধব্যঃ--মাধবঃ, পার্ধতিঃ--পার্বতী, অশ্মর১--অশ্বরী, সাংবৎসরম্-- 

সাংবৎসরিকমূ, আরণ্যঃ:--আরণ্যকঃ, শারদিকম্--শারদম্--শারদীয়ম্, শারদকম্, দৈপঃ-- 

ঘ্ৈপাঃ- দ্বৈপকঃ, পামুদ্রঃ-_সামুদ্রিকঃ, সৈদ্ধব:ঃ-_সৈদ্ধবকঃ, সান্ঃ--সা কঃ, পৌর্ববাহিকঃ--. 

পূর্ববাহুকঃ, পান্থঃ-_-পথিক?-_পন্থকঃ পৌরোডাশিকঃ--পুরোডাশিকঠ, বাহুদেবঃ--বাহ- 

দেবকঃ, অজ্জুনঃ-_-অজ্ঞুনকঃ অঙ্গিঃ--অঙ্গিকঃ, তৈত্তিরঃ-_তৈত্তিরীয়ঃ শৌনকী-__শৌন- 
কীয়া, কাগ্ঠপঃ-_কাগ্ঠপীয়, পারাশর্ধ্য১--পারাশরী, কালাপঃ--কালাপকহ পারশবমূ-. 

পারশবময়মূ, এণেয়ম_এণেদময়ম্, যাবকম্--যবময়ম্, বাঁচিকম্--বাচনিকম্, দ্রব/ম্- 

আব্যকঃ) শতকম্--শত্যম-শতিকম্। দণ্ডী--দাণ্তিকঃ। মাসিক মান্তঃ--মাসীনঃ, 

দ্বৈধিকঃ--দ্বিবর্ধীণঃ, দ্বিবাধিকঃ। যাগ্মাস্তঃ--াখাসিকঃ, কাল্যঃ _কালিক£-_-কাঁলীনঃ 
পাথেয়ম্--পথ্যম্, শাব্দঃ--শীব্বিকঃ, দ্বারী-_ছবারিকঃ--দৌবারিক£, লাবণ্যম্-_-লাবণিকঃ, 

পৌরুষম্--পৌরুঘি ক2 দিব্যম--দৈবমূ, পদ্যম্--পাছ্মূ, নাবাঃ-নাবিকঃ, সামন্যঃ--সামান্তঃ 

সতীর্ঘঃ-তীর্ঘচ আত্বীয়ঃ--আত্মনীনঃ, নভ্যম্--ন1ভাম্, কম্বল্যম্--কন্বলীয়ম, তৈলম্-- 

তিল্যম্, গ্নোষ্ঠম--গোঠীনম্, মদীয়ং _অন্মদীয়ঃ, গর্ভিণী--গ্বর্তিতা, হাতম্-হাস্তিনম্, 

হস্তী-হস্তবান্, রাজনীন্--রাজবান্, বৈয়াকরণরূপঃস্বৈয়াকরণপাশঃ। অর্ভ:-_র্ভা; 

খত্িক-_আত্ি'জীনঃসর্বজনীরম-_সর্ধ্বজনীনম্--সার্বাজনিকম্, বিহবঙনীর়মূ--বিশ্বজনীনম্। 

, জো্চঘা--জ্যোতিগ্রতী, দত্ত রঃ-_দস্তবান্, খরঃ-_খবান্,নগরং-নগবৎ, দিশ্কুরঃ--দিদ্ধুমান, 



” ২৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

কুপ্তরঃ-_কুগ্তবান্, তমিআ্।--তমন্ধিনী, কচ্ছ,রঃ--কচ্ছমান্, কেশবঃ--কেশবান্, রগস্বল!-_- 

রজন্বতী, কৃষীবপঃ--কৃষিমান্, দ্তাবল-_দ্তবান্, মপিন2--মলবান্, মঙ্গলাম্--মাললিকম্, 

গোমী-_গোমান্, দ্বামী-_ন্ববান, মালী-_মালাবান্, পঞ্চমী__পঞ্চমবান্, পুরী _ পুষ্ধর- 

বান্, হিরণ্যকঃ--হিরগ্রয়ঃ, উষ্ততুমৃ--উঞ্চকণ, শৈতাম--শীতকঃ, তৈলম্- তৈলকম্, মাত 

স্নাতক বুৃহতিকা-_ বৃহতী, যব্যম্-যবমান্, কুটী--কুটার2পয়ল্রম-_পায় দঃ, বাগী-বাচাটঃ 

--বাচালঃ, মশকা।বতী--মশকবতী, জ্ঞানী-জ্ঞ।শিম1ন্, চক্রীবান্--চক্রবান্, কক্ষীবান্-- 

কক্ষবান্-_কক্ষ্যাবান্, শিখী-শিখাবান্, বসলা_-বৎদবতী, অংসলঃ--অংসবান্, জটিলঃ 

-জটাব।ন্, অঙ্গনা-অঙ্গবতী, লক্ষ্রণঃ--লঙ্ষ্রীবান্, নাবক 2--নৌমান্। 

৫৬। তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগ্ে নিম্ন -লিখিত বাক্াগুলিকে একপদ করিয়! রাখ 2-- 

শ্ীধরশ্য, পুরন্দরন্তা, ব্যাসন্য, চণ্ডীলম্তয, মহা, মাতৃষ হু অগন্তম্ত--অপতাং পুমান্। ধুরং 

বহতি অনোৌ। গ্রামে ভবঃ। সমীঠি, তিরশ্চি, উ্দীচি--ভব2। পুধষোণ যুক্ত । পৌধাং 

ভবঃ। সৃর্যযস্ত অপত্াং পুান্। ুধ্যন্তেয়ং দিকৃ। ধনুষ! জয়তি অদৌ। সন! (নিরস্তরং ). 

ভবত্যসৌ। ধেধুনীং, যুবতীনাং, গ্রণিকানাং, বাতানাং, রখানাং, খলানাং, গ্রবাং 

জনানাং-_সমৃহঃ। কৃফস্য, খজোঃ, বহোঃ--ভাবঃ। তড়িৎ, মরৎ,-বিগ্যতে বন্যাসৌ। 
প্রশস্ত। বাক্ বিচ্যতে যন্ত সঃ। উন্নত দস্তা ষহ্য সঃ। ঈষদুন; কবিঃ। প্রশন্তে। বৈয়াকরণঃ। 

কুৎংসিতে। বৈয়াকরণঃ। গো পুরীবস্। অন্নং প্রচুরং যত্র যজ্ছে স:। অল্লা কুটী। 

গুংপি ভব১ পুংসোইপত্যং পুসাং সমূহঃ । 

€৭। নিয়-লিথিত অর্থে ফি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? প্রতোকের উদাহরণ দ।ও ১ 

(১) অপত্যার্থে, (২) সমৃহার্থে (৩ ) জাতীর্থে, (৪ ) অতিশয়ার্ধে, (৫) অস্ত্যর্থে (৬) 

অসহনার্থে, (৭) তুল্যার্ধে, (৮) প্রশংসার্থে, (৯) নিন্দার্থে, (১০) ভাবার্ধে, (১১) 

অভূত-তস্তা বার্থে, (১২) তৃত্রাতস্তাবার্থে, (১৩) রাগ্নার্থে, (১৪) দেবতার্থে, (১৫) 

অধীতার্থে, (১৬) স্বার্থে, (১৭) দীব্যত্র্ধে, (১৮) চরত্যর্থে, (১৯) পণ্যার্থে, ৫২*) 
শিল্পার্থে, (২১) নিযুক্তার্থে (২২) সাধ্বর্থে (২৩) ক্রীতার্থে (২৪) বদতার্ধে ৫২৪), 

অর্থার্থে (২৬) হিতার্থে, (২৭) বারার্ধে (২৮ ) প্রকা রার্ধে, (২১) শীলার্থে। 

*৮। তাদ্ধতাত্ত পদের সাহায্যে নিষ্প-লিখিত * এই চিহ্নিত বাক্যগুলিকে সংস্কৃত 

ভাষায় অনুবাদ কর £- 

(ক) এই “হুবর্ণনিশ্মিত।' নগরী কাহার ন। মনোহরণ করিতে সমর্থ হর?" 



প্রশ্ন ( তদ্ধিত) হণ, 

€থ) *আঙ্গ কালকার' কবিগণ 'পূর্বকালের" কবিগণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃট নহেন, 

ইহাই অনেকের মত। কিন্তু এই মত যুক্তি-যুক্তঃ বলিয়া বোধ হয় না। (গ) গঙ্গার? 

জল অগ্ঠান্য নর্দীর জল অপেক্ষা “অধিক পবিত্র । (ঘ) সে 'এরপ রোগ্গে ভুগিতেছে, 

যাহা এ জন্মে কোন মতেই সারিবে না'। (উ)সহত্র সহশ্র' অন্য নৃপতি আছেন 

বটে কোমম্), কিন্ত এই রাজ! আছেন ধলিয়াই পৃথিবী 'সনৃপতিযুক্ত' এই নামে অভিহিত 

হয়। €চ)সে দিনে 'চারি বার' ভোঞ্ন কবে, কিন্তু আমি 'পাচ বার” ভোজন করি 

এবং আমার মাতা বিধবা! বলিয়। তিনি একবার? মাত্র ভোজন করেন । (ছ) "শরীরের" 

সম্ভাপনাধক গীড়া আছে বটে, কিন্তু 'মনের' তাপ তদপেক্ষা ভীষণ। (জ) মহাশয় আপনি 

আমার 'পিতার তুল্য'+-আমি কখনও আপনার 'অবাধা, হইব না। (ঝ) "দক্ষিণ-দশ 

বাঁদিগ্ণঃ তদ্ধিত প্রত্যর় অতান্ত ভালবাঁসেন। (ঞ) “পশ্চিম-দেশ-বাদিগণ' অনুপ্রাসের 

প্রয়োগ করেন না। (ট)'বনন্ত কালের; উৎকুট শোভ! (হ্বম]), ফাহারা তপোইর্জন 

করিধীছেন, তাহাদ্িগেরও চ্ত্বিবিকৃত করে। (5) তিনি “একলা? 'রাঁজগ্যবৃন্দকে 

পরাজি5 করিলেন। (ড)শরৎ কালের সুধাকর সমস্ত সন্তাপ 'দূর করে”। 0) তুমি 

“কোথা হইতে? আসিতেছ এবং 'কেন এইকপ' রোদন কবিহেছ? (৭) এই কুৎপিত 

অশ্ব" ক্রয বরিবে? (ত) সে 'একটা একটী করিয়া" বৃক্ষগুলি কাটিতে লাগিল। 

(থ) আমার ছাট" ভাই আমাকে বলিল, “বড়' দাদার বড়ই অসুখ, শীঘ্ব আনুন 

(দ) তাহার "অর্থ আছে" বটে, কিন্ত সুখ নাই। (ধ) এই লোন্টীর 'হাত আছে? 

কিন্ত ইন হাত" নহেন। (ন)'যশঃ আছে যাহার" ও “কীর্তি আছে যাহার" তাহাদিগকে 

সংস্কৃত ভাষায় কি বলে? (প)সে 'লাঠিয়ালের' লাঠির আঘ'তে 'মরমর" হইয়াছিল, 

কিন্তু এক্ষণে কর্মক্ষম" হইয়াছে । ফে) আপনি থে ব্রা্মণণ্ডট কে 'দখিতেছেন, তাহাদের. 

মধ্য তিন জন 'ব্যাকরণবিদ্, “আট গন 'পুরণজ্ঞ' পাঁচ জন “ন্ায়শান্ত্রাভিজ্ঞ' ও তিন জন, 

“মীমাংসাশাস্্রবিদ* আছেন। (ব)বৎন 'ধষিপ্রোক্ত' শান্কে বিশ্বান রাখিও। (ভ)। 

শিব ষীহাদের দেবতা? ও “বিষ ধাহাদের দেবতা তীহাদিগের মধ্যে বিবাদ বাধাই দিবার 

চেষ্টা অনেক বিদেশবাসী করিয়! খাকেন। (ম) তুমি 'হরিদ্রারঞ্জিত' বস্ত্র পরিধান 

করিয়ুছ কেন? (ফ') এই 'দ্বাদশ-বর্ষ-বন্ক' বালক হুন্দররূপে পড়িতে পারে, তাহাতে 

আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? (র) যিনি ধর্মের অনুষ্ঠান করেন” তিনি 

'ইইলোকের' সম্পৎকে তৃণ জ্ঞান করেন। (ল) "ঘারে নিযুক্ত ব্যক্তি” রাজার নিকট গৃষন, 



২৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থভাগ ) 

করিয়। আমার আগমন-বার্তা তাহাকে নিবেদন করিল। (ব) যিনি, সমস্ত 

শাক্স-সমুদ্রের “পারে গমন করিয়াছেন» তিনি যে পরলোক আছে, তাহ! বুঝিবেন, 

তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? (শ) “পেটুক" ব্যক্তিগ্রণ প্রায় অত্যন্ত রুগ হয়। (ষ) 

“গোন্বদ্ধি' সমস্ত বস্তই হিতকর। (স) এই নদী 'নৌকায় করিয়। পার হওয়া যায় । 

(হ ) 'অত্যধিকলোম-বিশিষ্ট" ব্যক্তি 'কচিৎ দুখ পায়'। (ক্ষ) এই পুস্তক,থানি পাঠ 
করিতে "তিন বৎসর লািয়াছে', কিন্ত এ পুস্তক খানি পাঠ করিতে “তিন বৎসর 

লাগিবে?। 

প্রশ্ন (তদ্ধিত-পরিশিষ্ট ) 

১। কোন্ কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্খের পুংবভাব হয়? 

উদাহরণ দাও । 

২। প্র সকল তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলেও কিরূপ শব্দের পুংবন্ভাব হয় না? 

উদাহরণ দাও। 

৩। ত্ব ও তল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে কিনধপ শবের পুংবন্তাব হয়? উদাহরণ দাও। 

৪। নিম্নলিখিত বাক্যে কিরূপ তদ্ধিতান্ত পদ হইবে? সর্বস্তাং দিশি, উত্তরস্তাং 

দিশি, ঈষদুন। পঙ্ডিতা, কুৎংদিত! পাঁচিকা, ইন্পমনয়োরতিশয়েন চগলা। ঈষদূনা বিদ্ষী, 

-বহবীভ্যো। দেহি । 

৫1 সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও ৫-- 

উত্তরাত, ব্রাঙ্গণীজাতীয়া, চপল।তমা, গায়িকারূপ।, হুন্দরীতবম্, কৃশাত্বম্। 



স্ত্ী-প্রত্যয়। 

£.। ব্জি্বাল্ ( দা 81৫1 ই) 

এই প্রকরণে বিহিত প্রত্যয় সকল স্ত্রী-প্রত্যয়, এবং ইহ দিগের 

কা্ধ্য স্ত্রীলিঙ্গেই হইতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

। ন্সকন্নাহাদূ | (ক) 

অ-কারান্ত প্রাতিপদ্িকের উত্তর আপ হয়; প. ই, আ থাকে। 

যথা. জক্ম জনতা, ভীল ভীলা, লিল নন্বিলা, জনব্ঘ জমথ্যা, 
লুক জুতা, বব ব্বহ্ব্লা, দঅন্ব সনব্জা, ম্ল্ব্ব ক্সন্বন্তা, লিগ 

লিঘ্বব্ঘা, লন ল্নুহ্া, লহন্ লহব্বা, ল্বণন্জ স্তন্লা, ৃন্বিয্ 

ভছিব্যা, তন্ন ভন্লহা, ঘুল্প নজ্লা, দস্থিল সস্থ্িলা, সমল 

স্লা, হ্িনীষ ভ্বিলীযা, নীম লনীমা, ক্সন্ুন্ধুন্ন প্সবৃজ্জুব্লা, 
মলিকুব্ল দলিন্ৃন্বা, জলান্বৰ জলীভা। (খ) 

ই। আ্সাদি সন্সঘক্জান্ দু্নজ্আান ভুন্। (গ) 
আপ. হইলে প্রত্যয়ের যে ক-কার, তাহার পুর্বববর্তী অ-কার-স্থানে 

জা পর পপ পপ শপীপাশিাপাপপাপপিপাপাপদাপশী 

কে) পঅজান্তষ্টাপ (পা ৪,১1১ ১ 

(খ) কতকগুলি ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে আপ, হর। বথা--*ক্ুধ। 

বাটা দিশা! জুক। বিপাশা চ অগা! রুজ1। গিরোধিঃহ। দেববিশা পক্ষে কুদ্ বাগ, 

দিগাদয়ত ৫*--্রীরাষতর্কবাদীশ | 
€গ) “প্রত্যরস্থাৎ কা পূর্বক্ঠাত ইদাপ্াহুপঃ" ( পা ৭৩৪৪) 

* ১৪ 



মক 

২১, ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ই-কার হয়। যথা, _লাবন্ধ লামিজ্জা, ঘান্ব্ধ দালিল্জা, লাজ 

লাহিজা, বন্ধ মাকিল্া, জাহল্ জাহিা, শ্রীঘজ্ধ শ্বীঘিজ্বা, 

জ্বাহ্জ্জ ঘাঘিলা, ভরান্ধ আ্রাজিজ্জা | 

| নল স্িনজ্জাই: । (ক) 

'ক্ষিপকা” প্রভৃতির ক-কারের পূর্বববর্ত অ-কার-স্থানে ই-কার 
হয় না। যথা, _ছ্বিঘন্া, ক্সন্তন্জা, ভু্জ্জা, জন্যন্জা, জহ্জা, 

ভ্রচজা, লাহজ্া, ক্সঘিন্সজ্জা, তনল্ববা। (খ) 

(ক) “ত্যকনশ্চ নিষেধঃ৮ €(বা৪৪২৬), “ক্ষিপাবাদীনাং চ ন” (ব1৪৫৩*); 

“তারক। জ্যোতিধি* (বা ৪৫৩১); “অষ্টক্া পিতৃদৈবত্যে” (ব। ৪৫৩৪ ) 

(খ) ক্ষিপকাদির্যধা-_“ক্ষিপক ফ্রুবকা! চৈ চটক। ধারকে্টক1। করকাধিত্যক! 

প্রোক্ত৷ চরকোপত্যকৈড়ক1। অঙকা ক্ষপূর্যান্ত পটকা বাঁনকেত্যপি। অষ্টক তু পিতর্য্যর্৫থে 

তারকা ভ-দৃ্গংশয়োঃ। বর্তক! শকুনৌ প্রো্ত! বর্ণছেদে চ বর্ণকা। অ-তা-প্রকৃতিকাঃ 

সর্ব নরিক1মামিকে বিনা ।”--ঞরাম । অ-ভ্য-প্রকৃতিকাঃ যেষ।ং ককার। ন প্রতারনা 

ইত্যর্থ:, প্রক্কৃতি ককা রযুক্ত। ইতি যাবৎ । বদি ক-কার প্রতায়ন্কিত ন1 হয় অর্থাৎ প্রকৃতি- 

স্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল শব ক্ষিপকাদির অন্তর্সত। যথ।--শক্লোতীতি শকা। 

প্রকৃতি ককার-ুক্ত হইলেও নরক ও ম/মক শব ক্ষিপকাদির অন্তর্গত নছে। নরান্ 

কায়তীতি নরিক1। মম ইয়ং মামিকা। কিন্তু তব ইয়ং তাবকী। “ইমামহং বন্দে ন 

তাবকীং ধিয়ম্”--ভারবি। অইকা--অন্াত্র অইিক!; থাপী পরিষাণবিশেষ£1 তার ক” 

ভং নক্ষত্রং দৃগংশঃ কণীনিকা। অন্তর তারিক! দাপীতি ভাষ্যং কাশিক1 চ। বর্তকা__ 

শকুনিঃ পক্ষী, অগ্যত্র বর্তিক। দীপাশ্রয়)। পপ্রাচাং মতে বর্তক। শকুপিঃ উদদীচাত্ত 

বর্তিক”-_ইতি কাশিক1 (1৩1৪৫) । এই জন্য হুর্গাদাস বলিয়াছেন--”শকুনৌ বা তু 

বর্তক!”। অর্থাৎ শকুনি-অর্থে বর্তক1 শব্দ বিকল্প ক্ষিপকাঁদি। বর্ণুক-__প্রাবরণভেদ ইতি 

কাশিক; অস্ত্র বর্মিক1-নটাদীনাং বর্ণ বিশেষকারিক। রচনা, *গ্রস্থবিশেষস্ত' ব্যাখা! 

সো তরকভ্$৮*--.ইতি তত্ববোধিনী । ৪ 



শ্রী-প্রত্যয় । ২১২ ্ 

%। জুদ নীহাহিক্ৰ; । (ক) 
“গৌর' প্রভৃতি অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ হয় ; প ইৎ, 
ঈ থাঁকে। 

ই | জুদি ীদীওনব্থভত। (খ) 
ঈপ. হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণের লোপ হয়। 
যথা-বীহ্ বীহী, জলা জ্জলাহী, জিজ্বীৰ জ্িীহী, স্তন 

' স্বুন্ুবী, লক্য্ঘ লক্ত্বী, দিলামন্ক দিলালন্ী, লালামন্ক লালা- 
মত্বী, লহ লহী, লহ লহী, লহ লহী, ঘত ঘহী। . 

৩) জানহ্হ্ন্লাহীদ | (গ) 
জাতি-বাচক অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ, হয় । যথা,__ 

ঘিন্ব ঝিন্বী, ক্যা আ্যাসী, লল্ব বধ মী, ভব জ্বী, ছৃহি্ 
্বিত্বী, জনক জী, নম নন্বমী, আজ মৃজ্ধবী, জন্ধুহ 
কৃতী, জব্নৃজ্ধ জনদুকী, স্বান্র স্বমাী, নিভাব্ নিভান্বা, 
স্বীতজ্জ আীতজী, লগ্ঘিন লস্িমী, ভব ভঁঘী, ঘ্বাহজ বাহী, 
্বন্গনান্ধ ল্রক্দনাজী, লান্ুম লাব্দী, লাক্্সব্য লান্সব্থী, লী 
মীনী, ত্বয্ভান্ত ভ্হ্ভাবী, পিক্ান্ব দিহ্যান্বী, হাসন হানা, 
লিম্রান্বহ্ লিঙ্বান্ববী। ৪ 

০.) লাজাহ্;। 

(ক) পাধদূগৌরাদিত্যন্চ" (পা 8১1৪১) 
(খ) *যন্তেতি চ* (পা ৬৪১৪৮) 
(গন) "জাতের্ত্রীবিষয়াদযোপধাংশ (পা ৪1১1৬৬)। “আবৃতি গ্রহ্ণ। জধঙলিলানাঞ 

' ন ঁব্বভাক। সবৃদাধ্যাভনিগ্রণ্া গোত্র চরণৈঃ সহ।” 



২১২ ব্যাকরণ-কৌমুদী € চদুর্২-ভাগ ) 

জাতি-বাচক শবের মধ্যে 'অজ প্রভৃতি প্রাতিপদ্দিকের উত্বর ঈপ্ 

হয় না। যথা” স্সল কমলা, জীবিত জী্বিব্বা, বব স্বতন্ষো, 
ক্স ন্সঞ্া, জুসিজ্স বলুমিজা, ঘুন্সব্ম ঘুন্জ্া, নাল ত্রান, জম্ম 
শঙ্মা, জ্যান্ত তা, জলিম্ত জলিস্তা, জু আুহা। মহৎশব 

পূর্বেব থাকিলে শূত্রশবের হয় । যথা, _অন্থাূক্রী। (ক) 

| নল ানঘাকনযাহিনভ্লান্। (খ) 
যে সকল জাতি-বাচক প্রাতিপদ্িকের উপধা-স্থলে য থাকে, 

তাহাদের উত্তর ঈপ হয় না । যথা,_ ঈহস্ব নগজ্ঞা (গ)। গবয়, হয়, 
মুকয়, মৎস্থয, মনুষ্য ইহাদের উত্তর হয়। যথা,__ নী, সতী, 
ববক্দনী। (ঘ) 

২০ ল্বীদী নন্ালন্চ্যহীত্রঘা । (ড) 
০ শসপেশীদাপিশপিলাশি এ পপ পা 

(ক) অঙজানদির্যধ।_“অজী্। মক! | মুষক! [বপ্র, কোকিল! বডবৈড়কা। পরপুষ্ঠা পরপুষ্ঠ। পরভূত। 

চটক। বর্তক! তথা ॥ শূদ্রা জাতোৌ টকারেত্ছ বহছ-যতৎকিমঃ করঃ। পত্ুযাং 

বালোত্বম। জোট্ঠ। কনিষ্ঠ| মধামাপি চা * ***-প্রীরাম | বহুকর, যৎকর, ততকর ও 

কিন্কর শব পীরামতর্কবাগীশের মতে অজাদির নন্তর্গত। অপ্তএব “বিস্করী' এই পদ অশুদ্ধ, 

কিছবরা হওয়াই উচিত। কিত্তু ভট্টোজিদীক্ষিতের মতে “পুংযোগে কিন্করী” | 

(থ) “'জাতেরম্্ী'বয়াদযোপধাৎ* (পা 81১/৬৩)। “যোপধপ্রতিষেধে হয়, গবয- 

মুকয়-মত্হা-মনুষ্যদীনামপ্রতিষেধত (বা?) 

(গর) পত্বীঅর্থে ঈপ হয়। যথা--বৈশ্যম্ত পত্ী বৈশ্তী। ৩০ হুত্র দেখ। 

(ঘ) এই হেতু বৈচ্কাকরণের1 গবয়াদি শব্দগুলিকে গৌরাদির অন্তভূর্তি করেন। 

৫ সুত্র দেখ। | 
(ড) “হুর্য/তিষাগন্ত্যযত্ানাং ব উপধারাং* (পা ৬৪১৪৭); গছ্লস্তদখথত স্তা 

(প1৬৪.১৫%,)$ “হপঞ্মমতে তু বপ্রত্যযস্ত ন লোপঃ। মনুষযী।” “সত্তমন্ুযায়ো: 

স্বীত্যে যক্তৈয়েহগন্তা শুর্যায়োঃ। তিষ্যপুষ্যয়েন ক্ষত্রে অপি বন্ত বিভগ্রনষ্ ৪” র্ 



স্্রী-প্রত্যয়। ২১৩, 

ঈপ হইলে মংস্ত ও মনুষ্য শবের য এর লোপ হয়। যথা,__ 
লক্গী, লবুদী। 

২২ ক্বকৃন্লাহীন, | (ক) 
ঝ"কাবান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, _্বান্ত হালী, 

ঘান্ত ঘ্ালী, জনু জলা, জলঘিন্ত ললমিলী, সনির দলিল । 
২ ল ব্বজ্াহ্; | (খ) 

ঝ-কারাস্ত শবের মধ্যে স্বস্থ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ হয় 

না। যথা, কষা, লালা, ভুভিনা, হানা, লনান্হা, লিজ: 

স্রনব্ল: । (গ) 

£হ। লান্নাহীদ। (ক) 
ন-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয়। যথা,_জ্ালিন্ 
ব্বালিলী। এইরূপ লান্বিলী, লাধানিনী, লানিলী, লদ- 
জিনী, নিন্বাঘিলী, স্সপিজ্জাহিত্বী, ন্হানিক্ধী, সিঅলাহিলী | 

88 | ভদত্ান্া বীদী$ল: | (ঘ) 
ঈপ হইলে অন্ভাগান্ত প্রাতিপদ্রিকের উপধার লোপ হয়। 
যথা,-হাজন্ হান্পী। উপধা ম-সংযুক্ত অথবা ব-সংযুক্ত বর্ণে 
মিলিত থাকিলে হয় না। 

(ক) শক্েভ্যে ভীপত (পা 2১০) 
(খ) “ন বট্ন্বত্থাদিভ্য;* (পা! 81১1১* ) 

*(গ) ব্বত্রাদি্খা-_-“ঘস! তিশ্রষ্চততশ্চ নানা ছুহিতা তথা। বাত! মাতেতি 
সপ্তৈতে শবশ্রাদয় উন্নাহ্ৃতাঃ* ।--নি, কো | | ৮ 

(ঘ) 'অল্লোগেহন” (পা ৬৪।১৩৪ ); “ন সংযোগাদ্বমন্তাং* ( প1 ৬.৪।১৬৭ ) 
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£& 1 নল জহ্মাযাঃ | (ক) 

ন-কারান্ত শব্ষের মধ্যে সংখ্যা-বাঁচক প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. 

হয় না। যথা,--সস্ত্, বম, ক্ষন্ত, লন, হস। (খ) 

£ 1 লবানন্লান্। 

ন-কারান্ত শব্দের মধ্যে মন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয় 

না। যথা,-ঘীলা, নালা, ভ্বহামা, সলিলক্িলা। (গ) 

£৩। লালন্লাক্ অন্তুললী্ভী | €ে) 
বহুব্রীহি সমাস হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ, 
হয় না। যথা, ্তক্কুলি অন্যত্যাঁ ভ্সাহ্যি বল্তুঘভগা নি 
অভিং। (উ) 

2 নিমালা ভান । (চ) 

(ক) "ন বট্ব্বশ্রাদিত/:” ( পা ৪১১*)7 “মন” (পা ৪1১/১১। 

(খ) গৌপত্ব অর্থাৎ বহুত্রীহি সমালেও এই নিয়ম। বথা--শ্রিয্পথ্চ। জৌপদী। 

(গ্) কিন্ত ইহান্থার। ১৭ সুত্রোক্ত কাধোর কোন বাধ! হইবে ন।। বখা-. 

লজনীমন্--লন্ধণীয্ল্যো ইত্যাদি। 

(খ) “অনে! বহুত্রীহে* (পা ৪1১1১২ ) 

(উ) বাহাদের উপধা ম-দংযুক্ত অথবা ব-সংধুক্ত বর্ণে মিলিত থাকে, বহুত্রীহি- 

সমাস-স্থলে কেবল তাহাদের উত্তরই এই নির়মানুনারে কার্ধয হইবে। সীষে সীমানো, 

পাঁষে পামানো ইত্যাদি স্থলে সমাসই হয় নই, হৃতরাং বিকল্পে ডাপ, হইল। ডাপ, পক্ষে 

সীম! শব, বিকজ-পক্ষে সীমন্পব্ব। “লীমসীমে ব্রিয়ামুভে” “পাস পানা বিচর্টিকাণ্__ 

ইত্যমরঃ। 

(1৮) “ভাবুস্তাত্যাযন্ততরন্তাম্" €প। ৪১1১৩ ) 
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 বন্থত্রীহি সমাস হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর 
বিকল্পে ভাপ, হয়; ড. প্ ইত আ থাকে । যথা, _নত্কৃণচ্ছা, 
অন্ুজ্ব, অন্তৃণজ্যী; ; পক্ষে, অন্তুণত্গা, ভ্রন্ুদজ্দাী, অন্তু 
ল্যান: |. 

$৫ | জুঁদ শ্বরীদঘাবীদিলী না (ক) 
যে সকল অনন্ত প্রাতিপদিকের উপধার লোপ হইতে পারে 

(খ), বন্ুত্রীহি সমাস হইলে তাহাদের উত্তর বিকল্পে ডাপ. ও 
ঈপহয়। যথা, বন্থব; অক্যল বাজাল: অক্কৃতাজা, নত্তৃহাজী, 
বন্তুালা: অস্তুহানত্ী, অন্ৃহাক্নী, অন্ৃহাতত: ; পক্ষে, অন্তৃযাজা, 

বৃহালালী, অস্তৃবাজাল; | (গ) 

০ | মুনল্যাহ্ত্বঃ | (ঘ) 

যুবতি প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, স্তন মুবনি:, 

সষনী, বনী ? জন্ স্যনী? মন্অন্ মম্বীনী, লঘ্নী। 

| তজন্নানীঘ। 
উ-কারেৎ ও খ-কারেৎ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন প্রাতিপদিকের 
উত্তর ঈপ হয়। যথা, উ- “কারেৎ--মঅূ মন্নী। এইরূপ যাশ্রনী, 

পাটি শী শীািিশপপাটাশীশীশপসসপপসপপস্পিপসা সপ 

টা “অন উপধালোপিনোইস্তরন্তাম” (৪81১1২৮ ) 

(খ) অর্থাৎ যে সকল অন্-ভাগান্ত শব্দের উপধা ম-*সংযুদ্ত অথব! ব-সংযুক্ত, 

তাহাদের হয় ন!। যুবন্ ও মঘবন্ শকেরও হয় না। 

(গ), এইরাপ দৃষ্টপৃষন্ হুদামন্, বহুমীমন্, বহুতক্ষন্ ইত্যাদি। “তন্থুমবজিত- 
ঝোকগালধাম্থীম্*। বহুযুবা পৃঃ হুমঘব! স্যোঃ ইত্যাদি স্থলে হয় না। 
ৃ্ (ঘ) “বুদত্তি* ( প1 8১1৭৭) 
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লান্বনী, ছুয়নী, জিযবলী, আীলনী, ব্রত্িমনী, ঘ্ুন্জতরলী, ঙ্জা- 
বনী, বজন্রনী, গলানলী, জরনন্রনী, ল্বল্শ্রনী, ভ্ছবলী, ঈযন্বী, 
সতী, বহীঘঘী ্বছ্বীযন্তী, জলীঘনী, ঘাধীনন্বী। ধ-কারেৎ__ 

ব্রন ভ্বনী। এইরূপ হৃহুনী, হ্ন্তনী, মান্ধলী, স্যহ্নী, ল্িল্্লী, 
দ্বিমনী, বিঞ্লনী, লুননী, হৃভুনী, স্তু্রনী, ব্্কনী, জানলী । 

₹২। মু-হিলাত্ী; ছান্তন্ন্। 
ঈপ. হইলে ভাদি ও দিবাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর বিহিত 
শতৃ-প্রত্যয়-স্থানে নুন হয়; উ ন্ ইত, ন্ থাকে, এবং ন্ 

পূর্ববস্থী হইয়া ত-কারে মিলিত হয়। যথা, ভাাদি-গণীয়__ 
লত্রন্ু_মলন্লী। এইরূপ-_ঘালন্লী, ক্ন্দী, নন্লী, লিম্তন্লী, 
ক্বন্লী, সগ্যন্নী, জাহযন্লী, কাবন্নী, হআসানযন্লী, ঘালঅন্লী, 
ন্বিজ্জীনন্দী । দিবাদি-গণীয়__ভীম্যন্-_হীল্যন্পী। এইরূপ 
লঙ্ন্লী, নন্লী, জীহ্যন্নী, আত্তন্নী | 

কহ। না ন্ত্রহাহ্:। (ক) 
ঈপ. হইলে তুদাদি-গণীর ধাতুর উত্তর বিহিত শতৃ-প্রত্যয়-স্থানে 
বিকল্পে সুন্ হয়। যথা, ন্রুহুল্ ন্হন্পী, নুহনী। এইবরপ-- 

বু্ন্নী, বুক্নী; স্থন্ভুন্তী, দ্বক্নী; ব্যুহন্লী, ব্মুয়নী; 
বিস্বন্পী, বিস্ত্বলী । 

কত । ্হাহস্বাহন্নান্ ॥ (ক) 
পাপা আপে পিপিপি কাশ ৩ টা পপ শিপ পপ চে 

* গড, প্রভৃতি প্রত়ান্ত-ধাতুও ভ.1দ খলির। গ্রণ্য। 

(ক) প“আচ্ছীনঘ্যোনুম* (প| ৭1১৮৯) 
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উপ হইলে আ-কারাস্ত অদাদি-গণীয় * ধাতুর উত্তর বিহিত শতৃ- 
প্রত্যয়-স্থানে বিকল্পে নুন্ হয়। যথা, হ্বাল্ ম্ান্নী, হানী। 

এইরূপ- লান্লী, লানী ; মান্ণী, মানী; জ্ান্নী, বআালী। 

২১) নিধালা আনু: । 

উঈপ. হইলে স্যতৃ-প্রত্যয়-স্থানে বিকল্পে নুন্ হয়। যথা, 

মনিত্বন মবিচ্যন্লী লনিত্মনী। এইরূপ- কব্হ্মিন্নী, জহি- 
হ্বনী; ভাহ্রন্দী, ভাহ্যনী ; যাহ্যন্নী, ঘাহ্যনী। (ক) 

২ । তিন্-লিত্ালীদ | (খ) 
ট-কারেৎ ও ষ-কারে প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন প্রাতিপদিকের 

উত্তর ঈপ. হয়। যথা, ট-কারেং-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন-__যাযল মালা । 
এইরূপ- জন্মক্হী, গ্সপরজহী, অস্মব্জহী, লিয্সান্্হী, ল্বন্ব্া 
সম্্মী, লভ্ভী, ব্মলী, ক্সস্ভলী, লললী, হুজ্ষমী, হজ্জ, 
স্বাহ্মী, লমীনৃঙ্জী, ্বন্ত্ৃষী, ঘজ্বহ্জ্জী, লীভঙ্গী, ভ্বজী, লী, 
্বনূত্ুণী, হুযালনী, বব্লধী, ভ্যব্মযী, দ্রিহকলভ্রী। য-কারেৎ- 
প্রত্যয়নিষ্পন-_ লব্মন্দ লন্মজী। এইরূপ-_হ্জল্গী, ব্ত্বলজ্ী, 

লাননী, নষ্যান্রী, নানজ্জী, জীহী, দাত্াজী, লাবনী, লঘ্িব্বী, 

ঘাল্নী, লী, স্বান্তবী লান্তবী, লাবিলঘী, দীল্জী, ৮ হীস্থিলী, 
৬ শী প শী ও ০ পিপিপি পাপী পপি সজল ১ পপ পপর পপ জী 

* দরিদ্র! দিত তিন্ন। । 
(ক) “নচিন্তয়তে]ব ভিয়ন্ত্দ্বেষাতী:*--ভারবি। “অব্যাক্ষেপে। ভবিয্যস্ত্যাঃ কয) 

গ্রিদ্ধেহি লক্ষণম্”__রঘু 
(খ) “াধদ্গৌরাদিভ্যশ্চ” (পা 81১18১)- “টিড ঢাপঞ খবয়সজ দশ্ঘঞ মাত্রচ- 

তয়পঠকৃঠঞকঞ্ করপ? ( পা 81১১৫ ) | 
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ীত্বাহিজী, ঈন্তমী, নামী, যাক, জীন্মী, অন্ততী, হলাভষী, 

ক্সন্যাহযী। (ক) 
₹৩। ভুঁদি আীদ: চ্্ী স্বত্ব: ॥ (খ) 

ঈপ. হইলে ব্যঞ্জন-বর্ণের পরবর্তী ষ্যণ. প্রত্যয়ের লোপপ্হয়। 
যথা,-_যাহ্য লাবী, লাজন ভ্রান্ধী, স্সানভ্স "্সালহ্তী, আাল্লম্য 

বাক্রশ্রী, লাহ্জন্স লাব্তন্রী, লীরন্য দীরনবী, জীব্ষ্তিন্য 
জীক্তিলী। এইরূপ- ন্তান্যী, লান্তুবী, আ্সীন্বিনী, জলী; 
ইত্যাদি । 

২০) দাবাই্হীদ। (গ) 
'প্রাচ, প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ, হয় । যথা” দান 

মাল, কনা কসল্ানী, সন্তস্ব সতী, ততত্থ তহম্বী, নিশন্ 

নিশ্মস্ত্ী। 

₹৫। দলীভ্যাহ্স; । (গ) 
'প্রতীচী” প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ন্ন্থ্ 
মননীন্বী, তব তবীনব, নিশ্বন্থ নিবস্ী। 

(ক) “্টকারেহথ কিং যত্তত্বহভাঃ পরত: করংশ। টকারেতের মধো কিন্কুর, যংকর» 

ভৎকর ও বহুকর, ইনছ।দের উত্তর ঈপ. হয় না। বথ! কিন্করা, যংকরা, তৎকরা, বহুকর।। 

গ্লৌত্ব অর্থাৎ প্রাদি ও বহুত্রীহি-সম।স-স্থলে য-কারেৎ ও ট-কারেৎ--ইহ্।দের উত্তর ঈপ, 

হয় না। যখা-_বহৃবৈষবা, বহভৃষণ! | গণপাঠে ধেটু এইরূপ টু অনুবন্ধ থাকায় ত্তনন্ধয 

শব্দেরই স্থালিঙ্গে স্তনন্ধয়ী হয়; অস্যত্র হয় না। যখ য় কন্তা!। | 

(খ) “হজভুদ্ধিতত্ত" (পা ৪1১.১৫* ) 

(গু) “অঞতেশ্চোপসংখ্যানম্* (ব1?) 
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ই০। ক্সহন্লাসাামাল্ । (ক) 
“জায়” অর্থে অ-কারাস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয় । যথা,-_- 

নাক্্ব্বহ্য জামা লাঙ্ষ্সত্ঘা, উন্মহ্য জামা ইত্থী, হ্বজিঘত্য জাঘা 
স্বলিযী,, ঈদ জামা জী, হত জাথা আত, নীদহ্য 
আধা মীঘা, মধ্যজহ্য জামা বাব্বী, লাদিনহ্য জামা লাদিনী, 
নিদাহৃষ্ৰ জাযা লিমাহী । 

+ ই লদাবান্সান্পান। (খ) 

'পালক' শব্ধ অস্তে থাকে, এরূপ প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয় 
না। যথা, বীঘানজহ্ম জানা মীঘাজিজা, ঘঙ্যপান্জ্হ্য জামা 

নক্ঘালিল্সা, ক্সহরনাজন্ধত্য জাঘা ম্সগ্ৰণান্িজা । 

ই৭। লবাইবালীদী | (গ) 
“জায়” অর্থে ভব প্রভৃতি (১) প্রাতিপদিকের উত্তর আন্ ও 

ঈপ,হয়। যথা ললক্য সাহা মলানী, বলব জামা ঘজ্জাব্ধী 

(ঘ), হৃলুহ্য জানা কৃলুত্ধী, ভ্বভৃত্স জামা ভ্বক্তালী, জুন্দুত্য 
জাবা হুন্ান্ধী, ভ্রহ্যহ্য লাঘা লক্ব্ঘালী। 

(ক) “পুংযোগাদাখ্যায়ম্্” (পা! 81১18৮) 

€(খ) "পালকান্তান্ন* ( বা ২৪৬১) 

(গল) শইজ্রবরণভবসর্ধ্বরুদ্রস়হিমরণাযবষবনয়াতুলা চার্ধযাপা যানুক্” (পা 81১৪৯) 

(৪১) ভব, সর্ব, রড, যৃড়, ইন্ত্, বরুণ, ব্রদ্ধন্, মাতুল, ক্ষয়, আর্যা, উপাধা]য়, 

আচার্যু। 

(ঘ) দিদ্ধাস্তকৌমুদী ও সংক্ষিপ্তদারের মতে এই "শর্ব' শব ,তালব্যাদি। 

মু্ধঘাথধের যতে দস্তযা্ধি। | 
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ইই | লব্বীদী বক্ষমব্: | 
আন্ হইলে ব্রহ্ষন্*শব্দের নুকারের লোপ হয়। যথা,-_ 

লক্ষাব্থী জামা লক্ষ্মাব্থী। (ক) 

ই৪। লান্বতাহান্ নিলালা | ” 
মাতুল-শবের উত্তর বিকল্পে আন্ হয়। যথা,- লানুব্ত্য জাবা 

লান্রানী লানুত্ী। (খ) 

ইঠু। আ্ৰানীদী হলিতাই: | 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে আন্ ও ঈপ. হয়। 

যথা,ন্লিযাব্পী, জলিঘা (ন্বন্থিজানীঘত্া ); ন্ল্িতী 
(হৃলিয্বনী )। ক্সহ্াত্বী ক্সত্সা (ক্লৰালিলী লজ্ঘা জা, 
জানি আগ ); স্সহ্ী (ক্সহ্যঘলী )। তনাভ্যানানী, তলাহ্যামী 
€ ভনাজ্যাযদলী ); ভদাভ্যাথী, তনাজ্বাআা (ব্য ক্ম্বাতিজ্মা)। 

'্সান্বাহানী (৪২) (জ্সান্বাসনলী ); ক্সান্বাাঁ (কজন 
ক্সম্যাদিজ্যা ) | (গ) 

€ক) পাণিনি ও সং ক্ষপ্তসারের মতে ত্্ধন্ . শব্দের উত্তর আন্ হয় পা। তবে 

পপ 

'্র্ম।ণী' প্র কিরূপে হয়? 'ব্রক্গাণমানয়তি জীবয়তীতি কর্ণ্যন্*্লি, কৌ। ব্রহ্মন্ 

+অন ধাতু + শিচ.+ অণ.শ্ব্রক্জাণ ॥ ব্রক্মণ+ঈপ.-ব্রক্জাণী। এইরূপ শক্রাণী, শিবানী, 

ঈশ্বরাণী ইত্যাদি। **চারুধাম। মহেন্ত্রাণী শক্রাণী গজবাহিনী"। মহেন্দ্রাণী মহতী চাসৌ 

ইন্্রাণী চেতি। 

€(খ) মতান্তরে 'মাতুল'' পদও হয়। 

(৪২) দন্তা নমুর্ধান্য ণ হয় ন!। 

(গ) । “অধ্যাণী য়মর্য্যা সাং ক্ষত্রিয়! কষত্রিয়াণাপি। উপাধ্যাাহপুপাধাযী হ্যাদা- 

চাধ্যাপি চ বত । আচার্ধ্ানী তু পুংযোগ্নে সাদ ক্ষত্রিয়ী তখ!। উপাধ্যারান্্যুপাধ্যাযী 

৫ 
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ইহ । ম্সপ্রত্বিযমি স্টিলাই; | (ক) 
অর্থ-বিশেষে হিম, অরণ্য, যব, যবন, এই চারি প্রাতিপদিকের 

উত্তর নিত্য আন্ ও ঈপ হয়। যথা,__ন্বল্ ছিলন্ স্থিলানী, 
লন্থন্ ্সহব্ন্ ক্সহব্যালী, ভভী অল: অনানী, অনল্সালাঁ লিপি: 

মন্ললালী । (খ) 

ই৩। না ম্বীব্থাহ্বীদূ। (গ) 
“শোণ' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঈপ হয় । যথা১-- 

১ ন*-ইত্যমরঃ | “অধ্যঃ ম্বামিবৈশ্যয়োত” । স্বামী এবং বৈশ্য অর্থে 'অর্ধয শকের 

এই বিধান। শুর্য্য শব্ধ--গূর্যান্ ত্রী (দেবতা) লূর্ধযা (সংজ্ঞা বা! ছায়।), সূর্যাস্ত স্ত্রী 

( মানুষী ) সুগী (কুস্তী)। 

বিদ্যানাগর মহাশয় ৩৫ স্থত্রের উদ্ধাহরণে এইরূপ লিখিয়াছিলেন 2--“ক্ষত্রিয়স্য জায়। 

ক্ষত্রিয়াণী, ন্ত্রিয়। , অর্যস্ত জায়া অর্ধাাণী অর্ধ); উপাধ্যায়স্ত জায়া উপাধ্যায়নী 

উপাধ্যায়।ঃ আচাধ্যস্ত জায়। আচাধ্যানী আচাধ্যা”। কিন্তু ইহা নিতান্ত ব্যাকরণ- 

বিকৃদ্ধ। এজগ্ঠ যাহা বাকরণ-সঙ্গত, তাহাই ইহার পরিবত্তে এস্স।নে সন্নিবেশিত হইল । 

(ক) “হিমারণায়োম হত্বেশ (ব1 ২৪৭২)। 

(খ) অর্থবিশেষে কতকগুলি স্্রী-প্রতায়ান্ত শব নিপাতনে সিদ্ধ হয় । তাহাদের 

কারিক1--“নরজাতিস্টিয়।ং নারী, বয়ন্তায়াং সথী মত । যবননী লিপের্ভেদে যবানী 

গ্হিতে যবে। হিমানী হিমসংহত্যা্, অরণ্যান্নী মহাবনে | মনাবী চ মনো: পত্রী, 

পতিবত্ী সভর্ভক1। অন্তবর্বীচ গর্ভিগ্যাং, পত্বী পাণিগৃহীতিক1। ভাজী কম্মিন্ ব্যগুলে 

চ,গোনী ধাগ্থান্িপাত্রকে । নাগী ্ত্রিয়াং স্তাৎ স্ুলায়াং কাস্তায়াঞাহিদস্তিনোঃ | স্থলী 

অকৃত্রিম! ভূমিঃ, কুণ্তী পাত্রবিশেষকে । কালী চ কৃকণবর্ণায়াং, কুশী লৌহবিকারকে । 

কামুকী মদনায়ত্তা, টা কষুত্রঘটা মতা। কবরী কেশবিষ্তাসে, নীলী প্রাণিনি চৌবধো । 
অশিশ্বী শিশুরিক্ঞারাং জিয়াষেব নিপাতলম্ 1” 

€গ) "শোণাৎ প্রাচাম্শ ( প। ৪১1৪৩)? “বহর দিভ্যশ্চ" ( পা ৪1১18 
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জীব্বী জীয্যা, ত্বত্তী ন্ব্তা, ক্সবান্বী হানা, জতহ্যী জমত্যা, 
জব্সাত্ধী জক্যাত্বা, ঘ্ববাত্ী ঘৃহাত্া, ভহাবী তাহা, নিজ্তী 

নিজ্গতা, নিষ্যান্জী নিজ্যানা, লরিগবস্কতী নিক । (ক) 

০1: স্মনতবনাত্ অন্ৃদীষ্বী | | 
বহুত্রীহি সমাস হইলে অবয়ব-বাচক প্রাতিপদ্রিকের উত্তর 
বিকল্পে ঈপ. হয় । যথ।, ন্বন্দবুববী ন্বন্ুঘুব্ধা, নববী ন্জ্হা, 

লাহ্ললয্তবী লাললব্তা। (খ) 

২০) ল বন্বাত্া নব্ব-নুকাজ্মাল্। 
সংজ্ঞ। বুঝাইলে নখ, মুখ, এই ছুই অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের 
উত্তর ঈপ. হয় না। যথা, ম্মঘজ্বন্তা, দীহনুত্তা। সংজ্ঞা না 
বুঝাইলে ঈপ হয়। যথা, +লাব্নুব্ৰী জন্মা । 

সপ পক পপ পপ পাপাশিপসপকত শপ পাপীািপিস ০ পাপ 

(ক) শোণরদর্যধা --“শোণঃ কৃপপ-কল্যাণৌ পুরাণঃ কমলত্তথ!। বিকটোদার- 

ণ্ডাশ্চ সাধারণ-বিশঙ্কটো। সহায়ারাল-ভরুজা বিশালাগ্ান্তথা পরে ।”-__ছূর্গাদান। 
জীরামতর্কবাগীশ মতে “হয়” শব শোণাদির অন্তর্পত। অতএব *ইয়ী' “য় ছুই পদই 

হয়। কিন্ত পাণিনীয়-মতে ইহ! গৌরাদির অন্তর্গত। হুতরাং পাণিনীয়-মতে কেবল 

হয়ী'--এই একটী মাত্র পদ হয়। কিন্ত “হরিবংশে” আবন্ত 'হয়' শব দৃষ্ট হয়। যখা-_ 

“হয়য়া শতযোজনগামিস্!” | 

(খ) অবয়ব-বাচক শব দ্রেবপদার্থ হইলে ঈপ, হয় না। যথা-_বহন্বেদা। মুত্তি- 
বিশিষ্ট ন হইলে হয় না। যথা-_হুজ্ঞান!। প্রাণিস্থিত না হইলে হয় না। যথা-_ 

সুমুখা শালা । ধাতু-বৈধম্যাদিরপ-বিকার-জাত হইলে হয় না। যথা--হাশোক]। 

প্রাণিস্থিত নহে, কিন্ত প্রাণীতে দৃষ্ট হইলেও হয়। বথা__হুকেশী নুকেশ! রধ্য।। প্রানিস্থিত 
নহে, কিন্তু প্রাণিতুল্য প্রতিমাদিতে স্থিত হইলেও হয়। বখা-মুত্তনী গর্তনা প্রতিমা। 
স্যাঙগং াদজ্রবং মূর্তং প্রাণিস্থমবিকারজস্। দৃষ্টং তত্রাতৎন্থমপি তদ্ছং তাদৃশিচ স্িতম্*৭) 
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৪০। নল্গীভাহ্: । (ক) 
“ক্রোড়” প্রভৃতি অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয 
না। যথা, স্বঙ্গীভা, লীনা, ন্বাহজ্িব্তা, হীঘ্রঘজ্া । 

| ন অন্ুজীদঘা্ক্রাত্নিভ্লান্। (খ) 

যে সকল অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে সংযুক্ত বণ 

থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ. হয় না। যথা, স্যমলনা (গ), 

ল্বাহ্যুদা, লীবজিল্পা। অঙ্গ প্রভৃতির উত্তর হয়। যথা,_- 

জখাক্ৰী জগ্গাত্রা, ভ্যত্মালী স্বতৃমালা, নিবনীভ্ভী লিকীস্তা, 
ীন্দিত্ব্ব্ভী জীল্িক্বন্দব্তা, জ্ুন্হহন্লী জন্হহন্লা, হ্থা- 
নন্থাঁ স্থান্ব্ব্ঘী, হীঘিজন্তী হীঘজন্ত্বা, ভন্মু জী অ্বন্ৃক্ডা, 
নীন্্স্তত্রী লীন্্াস্্ন। 

৪৭ । ল ভাানিন্জব্বাললাজিজীত্বভলান্ । (খ) 

যে সকল অবয়ব-বাচক প্রাতিপদ্দিকে ছুই এর অধিক স্বরবর্ণ 

থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ হয় না। যথা, ম্বনললা, 
সপ 

(ৰ₹)“ন ক্রোড়াদিবহ্ব5£* (পা! ১1১৫৬) 

(খ) *ন্থাঙ্গাচ্চোপসঙ্জনাদদংযে।গোপধাৎ* (পা! 81১1৫৪)7 “নাপিকোদরোষ্টজজ্যা 

দন্ত কর্ণশৃঙ্গাচচ” ( পা ৪1১৫৫ )7 “অঙগাত্রকণ্েভ্যো বক্তব্যম্* (বা?) 

(গর) শ্রীরামতর্কবাগীশ ও প্রয়োগ-রতু-মালার মতে “নেত্র' শকের উত্তর বিকল্পে ঈপ. 

হয়। বখ!-নুনেত্রী, হুনেত্রা। কিন্তু কাণিকা, সংঙ্গিগ্তনার, সিদ্ধানস্তকৌমুদী ও কাতন্ত- 

টাকার মতে 'নুনেত্রী” হয় না। অঙ্গাদির্যখা-_“অঙ্গাঅ-দস্ত-ক ঠক শৃঙ্গ-কণো উমিতাপি। 

পুদ্ছ-নেত্রং তথ গাত্র-জঙ্যমঙ্গ[দিরীরিতঃ জরা মতর্কবাগীশ। | 



২২৪ .. ব্যাকরণ-কৌম্ুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ল্রন্ছুনহলা, ্বানহলা, স্কঘুলঘলা, লাবব্ঘেনা । নাঁসিকা ও 
উদর শবের উত্তর হয়। যথা, ন্ররুলাবিক্জী নৃত্বলাবিজা, 
জহীহৃহী জীহ্া। 

ই | ল ঝন্ত-লজ্-নিত্বলালঘুতান্। (ক) 
সহ, নঞ. ও বিদ্যমান শব্দ পুর্বে থাকিলে অবয়ব-বাচক প্রাতি- 
পদিকের উত্তর ঈপ. হয় না। যথা._্বজজ্যা, ক্সজজ্া, 

নিত্লাললজ্যা | 

৪৪ | লিন্সলঘঘন্কস্ব নল: । (খ) 
বহুত্রীহি সমাস হইলে উধস্-শবের উত্তর নিত্য ঈপ. ও টি-স্থানে, 

ন হয়। যথা,পীললহ্সা জন্র: দীলীঘ্সী, আেহ্হ্যা জঘ: 

ভীঘ্ী (গ), ল্িন্িঘলন্সা জন: ভ্রিন্বিনীত্বী, লি ক্সহ্তা 

জর: অন্ম্ী । 

৪৬ । হাল-ছ্াযলাষ্সা বছহসাআা: । (ঘ) 
বহুত্রীহি সমাস হইলে সংখ্যা-বাচক শব্দের পরবর্তী দামন্, 
হায়ন, এই ছুই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, 
ক্সহ্সা ভাক্নী ভ্রিভান্নী, লীহ্জহ্যা ভালালি লিহাজ্লী, হানহ্যা 

(ক) “নহনঞ্.বিদ্মানপূর্ববাচ্চ” ( পা ৪1১1৫৭) 

(খ) “উধসৌহনউ*্ (পা! 8181১৩১)% “বস্থত্রীহেকধসে। ভীষ, (পা 8১1২৪)? 

“লংখ্যাবায়াদেডীপশ ( পা! ৪১1২৬) 

(গর) “শক্যোইস্ সন্থুর্ভবতা৷ বিনেতুং, গ্লাং কোটিশঃ স্পর্শর়ত। ঘটে ধীং--রঘু | 

(ঘ) “দামহায়নাভ্তীচচ” € পা1& ১২৭ )+ “হারনে। বরসি শ্বৃতংশ (বা ২৪9১) এ 
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স্বামনী সানী, লিষ্বাময্যী, শ্বতুক্থাযত্থী নী: ॥ হায়ন-শবং 

বয়োবাচক না হইলে ঈপ. ও ণত্ব হয় না। যথা” স্বিস্বাযলা, 

লিত্কালা, ভ্বন্নস্থীতলা মাজা । (ক) 

৪) জুহুন্নাছিলালা । (খ) 
ই-কারাস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল ঈপ. হয় । যথা, _স্রব্ধী 
শ্রহ্যি:, বালী হাজি, ক্সাী সানি, জতী জি, কালী হালি: 
হজলী হলি, জ্বাহী জ্যাহি:, অভী অভি: । (গ) 

৪৩। লিন হস: | (ঘ) 

সখি-শব্দের নিত্য । যথা, _্বব্ত্ী। 

উ০। নী: । 
ক্তি-প্রত্যয়-নিষ্পনন ই-কারাস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয় না। 

( ক) প্রাণিগণের গত পরমাযুকে বয়ত। বলে। “বয়ন্ত প্রাণিনো! গতপরমাযু**-__ 

ছুগাদাস। 

€খ) “কৃদিকারাদভিন:*। 

(গ) "শ্রোণী মসী হুচীশারী বীচীবেণীমণীক্টী। শ্রেণীচ রজনী পক্ষে শ্রোণি- 

রিত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ” ॥--জীরাম। সংক্ষিপ্তসার-মতে ঈ-কারাত্ত শব্দের উত্তরও বিকল্প ঈপ, 
হয়। বধা-প্রী--ঞ, গ্র১; লঙ্মী- লক্ষ্মী, লক্ষী; । ঈপ, হইলে ১মার একবচনে বিসর্গ 

হয় না, ঈপ. না হইলে বিসর্গ হয়। এইজগ্ঠ ছুই প্রকার পদ হইল। ৮তাং ঞমিব 

সমারাস্তীম্* ইত্যাদি প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া বায়। শ্রীরামতর্কবাগীশ বলেন--- 
পাশিনীয়মতও এইরূপ? কৃৎ্প্রত্যয়ের ই-কার ন1 হইলে হয় না। য্থা--হগন্ধি 

ইত্যাদি 
(স্ব ) সথ্যশিশ্বীতি ভাষায়াম্” ( প181১1৬২)। ৩৬ হত্রের ফুটনোট্ দেখ। 

2১৫ 



কহ ব্যাকরণ-কোৌমুবী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

যথা_লনি:, বিমিনি:, জনি:, অলি, মি: ভৃঁজি: স্জি, 
আন্িঃ। (ক) 

৪৪ | না জি-নত্বলিক্সাল্ | (খ) 
শক্তি ও পদ্ধতি শব্দের উত্তর বিকল্লে। যথা_সঙ্গী সঙ্গি: 
(৪৩), ঘত্বনী মত্বলি: | | 

%০ | দন্র্যনী অন্ন্বতীহী (দা 811হহ) 
যক্-সংযোগ অর্থাৎ যজ্ঞের ফল-ভাগিত্ব বুঝাইলে “পতি” এই 
প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. ও ই-কার-স্থানে ন হয়। যথা, 
রযিভ্তহ্ব দলী অক্গিষ্তাবৃন্তিনবন্মদব্ললীজীন্সহা:ঃ । আলহ্য 
অলিহ্যিন্, এ স্থলে পতি-শব্দের অর্থ অধিকারিণী, যজ্ঞ-ফল: 
ভোক্তশী নহে, এ জন্য ঈপ.ও ন হইল না। 

41 বদলীদন্তলম: । (গ) 

“সপত্বী” প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা” ম্বলাল:, 

অনিহ্হ্সা: বদলী, হজ নহিনত্আঠ হজদলী জ্বাছনী (ঘ ), শ্রী: 

(ক) যে সকল প্রতায়ের অর্থ “জজ প্রত্যয়ের মত, সেই সকল প্রত্যয়াস্ত শবে 

উত্তরও ঈপ. হয় না। যখা--অকরপি:, অজীবনিঃ, অজননিঃ ইত্যাদি । “মা গীন্ 

র্লানীং মৃণালী” ( হুর্ধ্যশতক ),--এস্বলে 'ক্লানীং" এই পদে দীর্ঘ ঈ-কার হইল কেন! ম্লান 

গাধঃ এই বাক্যে বণ, প্রত্যয়, পরে আ্ীলিঙ্গে ঈপ.স্ল্লানী। 

(খ) “শক্তি? শত্্রে” (বা ২৪৮৯) “বহ্বাদিভযশ্চ” ( পা ৪1১1৪) 

(৪৩) অস্ত্র অর্থে। | 

(গণ) “নিত্যং সপত্ব্যাদিযু" (প। ৪1১৩৫) 

€ঘ) “কামেকপ্থী্রতদুঃখশীলাম্”-_কুমার ৩৭ 
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ঘনিহত্া: নীহ্মনী (ক), স্তত্ব: অনিহহ্বা: স্স্থঘনী, মনু: 
ঘলিহহ্তা;: ললুদলী, ঘস্বব পনমী$হ্যা; সস্বণলী ভীঘী (খ), 
মলিববব্ত্যা: হনিন্লী জীনক্ন্নৃজ্যা, ক্সব্নহন্বযহ্যা: ক্মন্ননলী 
বামিত্ী। (গ) 

£₹। দহী নলনীস্তী। 
বহুত্রীহি সমাস হইলে “পদ” এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ হয়। 
যথা, দ্বানহ্সা: হী হ্ি্ভী, লমী$হ্া: নহু: লিনভী। এইরূপ 

্বন্ুচ্মী, নস্তৃঘহী, জননী । (ঘ) 

এই । হৃতীস্ত। 
বহুত্রীহি সমাস হইলে “দৎ; এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ. হয়। 
বথা,_স্হনী, ত্বাক্নী, স্বব্নহলী, স্তুন্হতনী। ( ড) 

১৪ | দাক্যিক্ভীনান্ দলগাল্। (চ) 
সপ পপ পাপা পপ শপ পপ পালাল ০ আল 

(ক) “ধৃষ্টহ্যু়স্ত ভগিনীং বীরপত্বীমনুব্রত।মূ*-_-মহাভারত 

(খ) সংক্ষিপ্তনার ও শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে সমান, এক, পিও (সপিও )) বীর ও 

আত্ শব্দের পরে নিত্য, তত্তিব্ন শব্দের পরে বিকল্প । অতএব বৃদ্ধপত্রী, বৃদ্ধপতি--দুই 

পদই হয়। 

(গ) ৩৬ স্ুত্রের ফুটুনোট দেখ। 

(ঘ)'ঘ্বোপাদৌ যন্তাঃ এই বাক্যে বহুত্রীহি-দমাসে 'পাদ' শব স্থানে পদ্ আদেশ, 

তাহার পরে বিকল্পে ঈপ.। অতএব দ্বিপদী দ্বিপাৎ ইত্যাদি ছুইটা দুইটী করির়। পদ 

হয়। ইহাই বৈয়াকরপদিগের মত। 

(৪ ) বয়ম্ অথ বুঝাইলে বহত্রীহি সমাসে দত্ত স্থানে দৎ আদেশ হয়, পন়্ে ঈপ.। 
(৮) ”পাণিগৃহীতী ভা্যায়ান্ত ( ব1 ২৪৮*) 



২২৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

পত়ী অর্থ বুঝাইলে “পাণিগৃহীত” শব্দের উত্তর ঈপ. হয়। 

বথা”-_আাফিনাত্বীলী$ত্যা: ঘম্বিবন্থৌনী লী ; অন্যত্র, আহি- 
বক্ষোলা লাহী। (ক) 

%% | আা.বৃব্আাল্বজ্জান্হ্ন্নান্। (খ) 
গুণ-বাচক উ-কারাস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঈপ হয়। 

যথা_ স্থাত্বী স্ব: ঝবাছৰী স্বাছু:, ঘহী নত:, হুলাঁ হাহ", নদী 
নম্র: ব্লাহ্ী বাত: অস্্রী নথ, ক্সবী গ্ষ্য:। খরু-শব্দের 

হয়না। (গ) | 
2£ | ন অঁঘীদমান্। 

যে সকল গুণ-বাঁচক উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উপধা-্থলে 
যুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় নাঁ। যথা, নাহ: ৷ 

১৩। লিলালমিত্লভ না । 
অশিশু ও অনডুহ. শব্দের উত্তর নিত্য ঈপ্ হয়। যথা, 

'সমিজ্ৰী, লাব্সহ্াঃ জিজ্যহিন্মপ্র; (ঘ)$ ক্সলভ্ন্কী। (ও) 
(ক )৩৬ স্ুত্রের ফুটনোট দেখ। “যস্তাঃ যথাকথঞ্চিৎ পাণিগৃ হীতঃ সা পাণি- 

গৃহীতা”_গোয়ীচন্ত্র। বস্তা পাপিরগ্রিনাক্ষিকং গৃহাতে, তন্যাং বাচ্যায়াং পাঁণিগৃহীত- 

শব্দাৎ ভীষ, বক্তব্য: ইত্যর্থঃ। কৌতুকাদিন! পাণিগৃ'হীতো। যন্ত। দান্তাদেং ম। পাণিগৃহীতা* 
স্পতত্ববো ধিনী। 

( খ) বোতে! গুণবচনাৎ” (পা। %1১1৪৪) 

(গ) খরুঃ--“গতিংবর! কন্ঠা”-_লি, কৌ; 'তীক্ষ2- গোয়ীচজঃ। পশ্বেতার্ঘ;শ 
জীর়ামতর্কবাগীশ। 

( ঘ) ৩৬ সুত্রের ফুট্নোট দেখ। 

(৬) বাহস্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ হয়। “বাহঃ*--পো! &1১1৬১) ; ভারবাহ্ত 
তারৌহী। স্বেতবাহ-শ্বেভৌহী, হ্বেতবাহী। শালিবাহ_শাল্যাহী ইত্যাদি।* ' 



. স্বী-প্রত্যয়। 

১০। ক্মনতাতী। 
ইহা নিপাতনে সিদ্ধ । 

4০। তহ্ন্নাুদূ। 
উ-কারান্ত-প্রাতিপদিকের উত্তর উপ্ হয়; প্ ইত উ থাঁকে। 

যথা, ্ন্ জ্ু কসব্বানু জজন্বু: ল্ঙ্পাজন্বু: ৷ ( ক) 
হ০। লৰ্তআাহ্: | 

“রজ্জব, প্রভৃতি উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর উপ. হয় না। 

যথা/-হজ্ছ্:, নত, স্ন্:, ক্সজ্বস্থঃ | 

| নিলামা লন্নাত্: | 

'তন্থ, প্রভৃতি উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে উপ্ হয়। 
যথা,_লনু: নন্ব:, অজু: ব্ন্বু:ঃ । (খ) 

হই । অ্ত্ব,: স্্ুহহ্য | (গ) 
শ্বশুর-শব্দ-স্থানে নিপাতনে শ্বজ্ হয় । যথা, ক্হ্যহহ্স জামা 

হরম্ম: | 
পাশ 

পপ পা পক | আপ শিপ সপপাশপ পল ৬ পাাপাপত 

(ক) প্রাণি-জাতি হইলে হয় ন।। যথা--ধেনুঃ। কিন্ত মনুষ্য-জতি হইলে হয়। 

যথা--কুরূং (কুরুদেশগ্থ মন্ুুষ্যবাচক )। উপধাঁয় য-কার থাকিলে হয় না। যথা--অধ্বযু্ঃ 

(যজুর্ব্বেদবিদ্ খত্বিক))। রজ্ছাদির হয় না। যথা--রজ্জুঃ,। হন্ুঃ তনু? ( বস্ত্রবিশেষ, 

টেকো ), ৎদরুঃ, ন্বায়ুং ইত্যাদি । 

(৭) তন্বাদির্যখা_+তনুম্চকুরুরুভ'রঃ কঙ্গু-পঙ্গু-প্রিয়ঙগবঃ | গণুঃ কুহুরিতি প্রোক্তা 
তহাদৌ সরযুদ্তখ।” ॥-_প্রীরামতর্কবাগীশ 

গে) “বশুরন্তো কারাকারলোপশ্চ” (বা ৫৯৩৯ ) 



২৩৬ ব্যাকরণ-কৌমুদ্ী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

€ই | জহীবীদকম । (ক) 
উপমা" বুঝাইলে উরু এই প্রাতিপদ্িকের উত্তর উপ্ হয়। 
যথা-হম্থী ছুনাহ্যা জক্ হল্পীক্ধ:, জহমালিলাহ্সা জন্ 
জঙ্মীক্:, জহ্জিহান্িআাহা জক্ জহিজ্হীক: | 

ই৪। নালাহিঘুত্া | (খ) 
বাম" প্রভৃতি শবের পরবস্তী উরু এই প্রাতিপদিকের উত্তর, 
উপ্হয়। যথা নানী: অস্টিলীক্ৃ:, বন্তীহ্:, অুস্থিনীক্:, 
ক্বত্বীক্ড:, সদ্দীক্ৃঃ। (গ), 

এ শপ পপি সপ শপাা 

(ক) উরত্তরপদাদৌপম্যেশ (পা! 8১1৬৯) 

(খ) “নংহিতশফলক্ষণবামাদেশ্”* (পা ৪১1৭৯); “দহিতসহাভ্য।ং চেতি বজ্তব্যম্” 

(বা ২৫৩) 

(গ)বামে মনোহরো৷ উর বন্তাঃ সাঁ বামোরঃ ইত্যাদি বাকা। বাম, লক্ষণ; শফ, 
সহ, সহিত, সংহিত ও উপমান-বাচক শখ ভিন্ন অন্ত শব্দের সহিত উরু শব্ষের বহুত্রীষি 
সমান করিলে উ্কারাস্তই থাকিবে। যখা-_বৃত্তোরু, পীনোরঃ। 

পপ জ্দ পাপা পচ ০৬ ৯৮-৮৫৮০০০৭, 



সতীপ্রত্যয়-পরিশিষট। (ক) 

৬৫। স্গ্রব্লী-ত্ববিত্বী-লহ্ব্বী-বীভিন্যবিল্গী-ঘন্তিক্গনী ভা। 

শ্রেনী প্রভৃতি শব্খগুলি বিকল্পে নিপাতন-সিদ্ধ। যথা-_ 

যান ম্ননী, আমলা; হলন-_হলী হলা; ত্বহিন- সহিত, 

স্বকিলা; লহিল-_লহিষ্বী, লহিলা? হীস্িল-_হীন্িব্ী, বীষ্িনা; 
বীস্থিন_লীস্থিলী, ীছ্িনা; গঘিন-_-সবি্দী (ম্সন্ত্বা ), 
ক্মবিনা ; ঘবিন-_সব্বিজ্পী (লতা), দল্িনা। (খ) 
.৬৬। ভ্রমাজঘেক্নি-মব-দুলঙ্নবন্ধিন-ন্্রবীহাবভ ত্ব। 
বৃুষাকপি প্রভৃতি শব্দের উত্তর “জায়” অর্থে ঈপ হয় এবং 
এ সকল শবের অন্ত্য স্বরের স্থানে একার হয় । যথা 

ল্রসাজ্মি +%- ভ্রমান্প, শ্রপাজ্ত +৯-ভ্রসান্বনাতী। এইরূপ 

_ ক্মবনানী, সন্ত __ মলানী*, দুনন্গনত্ব_দুনন্গলামী, 

সরবিন স্তুবিলাহী, স্তীহ-_্জুবাহান্বী । 
৬৭। ল্গীনান্ জহব্ঘু়াল। (ঘা 8618০) 

যদি সমাসের পৃর্্-পদ করণ-কারক হয় এবং পর-পদ “ক্রীত 

শব্দ থাকে, তাহা হইলে সেই সমাস-নিষ্পনন শব্দের উত্তর 

স্্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা--ঘনন লীন জ-_ঘলঙ্গীনী। 
এইরূপ এইরূপ ম্মস্ত্ঙ্গীলী, ললঘাল্সীনী, অব্রঙ্গীনী ইত্যাদি। আপ 

(ক) ৬৫ (ক) ৬৫ হইতে ৭, পযন্ত এই ঘটা পুত্র বিস্তাসাগ্বর মহাশয়ে মহাশয়ের মূল মূল গ্রন্থে ছিল 
না। "কিন্তু এই ছত্রগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহাদিগাকে এইহানে মন্িবেশিভ 
কর! হইল। * পাণিনি-মতে বিকল্পে--মনাবী। 

৫খ ) গগ্ঠেম্মনাবীমপি গাঁপচেত। যদ্যেষ মন্েহপহরেদ দশাহ্যঃ | 
গত্য। যদীয়েন দিশো গুণৌখৈ: গ্রেনীকৃতান্তৎপরিপালনেন ॥ , 

(রাবণার্ডুণীয় প 8১/৩৯) ১৫ গ্লোক)' চে 



২৩২ ব্যাকরণ-কৌমৃদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

প্রত্যয়ান্ত ক্রীতাশব্দের সহিত সমাস করিলে ঈপ. হয় না। 
যথা-_ছলল ন্দীনা প্রলঙ্গীনা। পূর্রব-পদ করণ-কারক না 
হইলে ঈপ, হয় না।-হাপ্া দীন ধম হাজলীলা । 

৬৮। ফ্লাহ্ব্যাত্মাঘাম্ (আ 8118২) 

যদি পূর্ব-পদ করণ-কারক হয় ও করণের অল্পত্ব বুঝায়, 
এবং ক্র-প্রত্যয়াস্ত পদ পরে থাকে, তাহ হইলে সেই সমাস- 
নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা স্সব্জল 
ক্স বিঘ্ন আস ক্সঞ্ন্বিমী শী: | এইরপ জ্তন্বিমী দানী 
ইত্যাদি। করণের অল্পত্ব না বুঝাইলে হয় না। যথা 
ত্রন্হলান্ুবিমা দ্ত্তুলা, ত্তন্বদৃত্যা লল্গি: | 

৬৯। ব্ল্রাক্কান্ নত্তুলীস্বী । 
বন্ুত্রীহি সমাস হইলে স্বাঙ্গ-বাচক শব্দের পরস্থিত ক্র- 
প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈপ হয়। যথা-স্সম্কী বজাহাক্ি, 
আন্কী লিলী অম্রা ভ্বা সন্কলিলী। এইরূপ জক্লিন্সী, মন্বীল্- 
জননী, ঈয়বিভূলী ইত্যাদি। কৃত, মিত, জাত প্রতিপন্ন শব্দের 
উত্তর হয় না। যথা__্ীঘজানা, হ্রলজানা ইত্যাদি । 

৭০। ম্রাংভ্ডুল্াঙ্সান: । 
বহুত্রীহি সমাস হইপে জাতি-বাচক শব্ষের পরস্থিত ক্ত- 
প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিকল্পে ঈপ, হয়। যথা--ুগৃমন্বিনী তমা! 
ঘা হুন্কনন্িনী, জুহালছিলা। এইরপ ভ্রজ্ধভভী, ভ্রজন্তভা ; 

ম্যক্দজন্ত্রী, হ্যব্ধলল্ত্রা ? ন্বহানীনী, স্বহাদীনা ; ইত্যাদি। পর-পদ 
ছন্ন-শব 'হহলে হয় না। যথা--নব্লক্ডবা । চে 



প্রশ্ন (স্ত্রী-প্রত্যয ) 

১। আপ, প্রত্যয় হইলে কোন্ কোন্ শব্দের ক-কারের পূর্তণবন্তা অ-কার-স্থানে 

ই-কার হয় না। 

২। কোন্ কোন্ জাতি-বাচক অ-কারাস্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ. হয় না? 

৩। কোন্ কোন্ খ-কারাস্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ. হয় ন।? 

৪। দস্ত্য নৃ-কারাস্ত শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে কি বিশেষ নিল্লম আছে? 

৫। কোন্ কোন্ দস্তা ন্-কারাস্ত শবের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ, হয় না? 

৬। বনুত্রীহি-সমান-নিম্পন্ন অন্-ভাগাস্ত শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিবার বিশেষ নিয়ম কি? 

৭। কিকি ইৎহ্হলেপ্তরীলিঙ্গে ঈপ. হয়? 

৮। শত়ৃ-প্রত্যয়ান্ত শের স্ত্রীলিঙ্গে কোন্ কোন্ স্থলে নিত্য ন-কারাগম হয়? কোন্ 

কোন্ স্থলে হয়না? কোন্ কোন্ স্থলে বিকলে হয়? 

৯। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পেঈপ,হয় ? 

১*। বহুত্রীহি-সমাসে কোন্ কোন্ অবয়ব-বাচক শব্দের উত্তর ঈপ, হয় ন1? 

১১ । যে সকল হ্রশ্ব-ই-কারান্ত শ্বীলিঙ্গ শব দীর্ঘ-ঈ-কারাস্তও হইতে পারে, তাহাদের 

শুটার নাম কর। 

১২। মতি, বুদ্ধি, গতি গ্রন্ৃতি শব্দগুলি ঈ-কারান্ত হয়কি না? কারণ দেখাইয়া 

উত্তর দাও । 

৯৩। পাণিগৃহীতী, পাশিগৃহীতা ও পাণিগ্রহীত্রী এই ৩টী শব্দের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ 
আছে কি না, তাহ বুঝাইয়। দাও । 

১৪। গুণ-বাচক উ-কারান্ত শবের শ্ত্রীলিঙ্গে কি হয়? কোন কোন্ গুণবাঁচক 

শব্দের নিয়মান্ুলারে কার্য হয় না? 

৯৫। কোন্ কোন্ হুত্ষ-উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উ-কারাস্তও হয়? 
১৬। নিম্ম-লিধিত শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত কর ২. পু 

“ তৃতীয়, চতুর্থ, মৎস্য, মনুষ্য, হস্ত, বছপর্বন্, বহরাজন্, ভবৎ, বলবৎ, শ্রেসল্, শৃল্ধ, 
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গৃচৃতৎ, জানত, ধাবধ, কারয়ৎ, জিগীষৎ, মুহাৎ, সিঞ্চৎ, গ্্রাৎ, দাস্তৎ। যষ্ঠ, ত্র, দৌবারিক, 

ভাগ্রিনেরঃ সদৃশ, নিশাচর, গা, শ্রাচ্, তির্য্যচ্, প্রত্যহ, গোপ, গোপাল, গোপালক, 

অশ্বপালক, চন্দ্রমুখ, তীক্ষখুর, কোৌকিলকণ্, মৃগনেত্র, কৃশোদর, অকেশ, হুকেশ, অণু, 

বহু, অনভূহ, শ্বন, ভষ্টারক, পৈতৃক, পৈত্রিক, বৈমাত্রেয়, রাজস্ব ভগবান্, অগ্রসর । 

১৭। নিক্র-লিখিত বাকাগুলিকে স্ত্রীলিক্গে একপদ করিয়! রাখ ₹__বহবো রাঁজানো? 
যয়োং তে। বহুবে। যজ্বানে! যয়োঃ তে। বহবে! যুব।নে। যান তাঃ। মহৎ অরণ্যম্।' 

মহৎ হিমম্। শুভ্রাঃ কেশ! যদ্যাঃ না । নাস্তি কেশে| বস্তাঃ সা। স্ুলং অঙ্গং যন্তাঃ 

সা। লোল! জিহ্ব! ফ্ন্াঠ সা। নীর্ঘে জঙ্বে যস্তাঃ সা। লোল রসনা যন্তাঃ সা। 

চারু বদনং যন্ঠাঃ সা। পীনম্ উধঃ যন্ত।; সা॥ ছে দামী যন্তাঃ সা। বীরঃ পতির্যন্তাঠ 

সা। শুভ্রা দস্তা যন্তাঃ সা। রস্তে ইব উর যন্যাঃ সা। বৃতৌ উর যস্তাঃ সা। 

১৮। সংশোধন কর ১-- 

মনোহরী, পাঁচকী, বৌধকাঁ। তরুণা, অশ্বী, ঘোটকাঁ, মুষিকী, কোকিলী, মতস্তা, 

মনুষ্য, বহুষঙ্বী, গচ্ছতী, ক্রবস্তী, কুর্বন্তী, জানভ্তী, নৃতাতী, ধনক্রীতা, বশন্করা, ঈদৃশা, 

গোপালিকী, শূর্পনখী, স্ক্রোড়ী, মৃগনেত্রী, সৃগ্নয়নী, বিদ্যমানকেশী, চতুর্হায়নী শালা, 

গতী, ধেনু$ রজ্জ, ভয়ঙ্করী, হিতকর', বামোরুঃ নারী, বৃতোরঃ রমণী । 

১৯। কারপ-নির্দেশ-পূর্বক সংশোধন কর-- 

তুজঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, তয়ঙ্করী, শশিবদনী, পাও, পীতবাসসী, সম্ত্রা্জী, নুগুল্ফী, 
পঞ্চমা, রুদন্তী, নায়কী, রজক!, নর্তিকা, গচ্ছতী। 

২*। পুরী" ও 'শুদ্রা+ এই ছুই শব্দের অর্থগত পার্থক্য কি? প্রত্যেকটী লইয়া 
এক একটা বাক্য রচনা কর। 'শৃদ্রণী' এরপ স্ত্রীপিঙ্গ পদ দিদ্ধ হইতে পারে ফি না? 

গমহাশূত্র' শৰের শ্রীলিঙ্গে কি হয়? এবং তাহার অর্থইবাকি? 

২১। এরাপ দশটী স্ত্রীলি্ন হৃম্ব-ই-কারাস্ত শবের নাম কর, যাহার! ই-কারান্ত ও 

ঈ-কারাস্ত উভয় প্রকারই হইতে পারে। 

২২। নিয়-লিখিত পদগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত কর ১স্অজঃ, ছাগঃ, ছাগলঃ 

সর্প বিপ্রচ়্রাঙ্গণঃ। বাল$ এড়কঃ, ঘোটক? হয়, তলব, অঙ্ব:, এগ: বড়ব, চুটকঃ। 
প্রুবকঃ, কোকিল: পরভূতঃ, পরপুইঃ, অন্যপুষ্ট করট:, মুবিকঃ, পিপীলিকঃ, শন্কর* 

স্োনঃ, অযুর শুকর স্বাপদহ, পুত্রঃ, পৌত্রঃ, দৌহিত্রঃ, নপ্া, হ্বণুরঃ, শ্যাল:, শ্যালক: 
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মাতৃলঠ ত্রাতৃজ:, জনক পিতামহ, মাতা মহ$ সন্বন্ধী, কিন্নরঃ, ন|, নর$, কৃফ:, কপিল$, 

ধবলঃ, শুভ্রঃ, শবল, গৌর, অসিতঃ, পপিতঃ, এতই শ্বেতঃ, শ্যেতঃ, হরিতঃ, ভরিতঃ, কিন্কর$ 

রোহিত: লোহিতঃ, যুবা, ভিক্ষুকঃ, মনুঃ, অনড্যান্, ঈশ্বরঃ, শূর্পনখঃ, বিধুমুখ 'কিশোরঃ, 

তরুণঃ, ধার্টিকঃ, অধার্শ্িকং, নাবিক:, বৈবাহিকঃ, গায়ক+, পাচক, মনোহর, ভয়ঙ্করং, 

জিত্বর2 চওীলঃ, কর্ন্মকরঃ, কর্ম্মকী রঃ, কুস্তকারঃ, গণকঃ, শিক্ষকঃ, রজকঃ নাপিত শৌণঃ, 

কল্যাণ কৃপণ:, পুরাণঃ, বিশাল, বিকটঃ, উদার, চও2) পটুঃ, বহুঃ, খরুঃ, পা, 

পাস্থ, চৌর:, পতিঃ, পঙ্গ ২, ভীরু; তনু, অধ্যাপকঃ, ছাত্রঃ, পধিকঃ। 

২৩। নিম্ন-লিখিত স্ত্রীলিঙ্গ-বিছিত পদগুলির অর্থগত পার্থক্য থাকিলে তাহা! 

দেখাও £স্পতারক! তারিকা, বর্ণক! বর্ণিক1, বর্তক! বর্তিকা, অস্ক! অষ্টিকা, শুতিক। 

শৃতকা, সুর্য] নুরী, কামুকা কামুকী, ভ্রিপদী ত্রিপদা, ত্য সুতা, ভোজ্যা ভোজা, 

নাগ। নাগী, ভাজ1 ভাঙী, নীণী নীল দ্বিকাস্তা দ্বিকান্তী, ছিপুরুষ! দ্বিপুরুষী, ঘট ঘটা, 

অশিশ্বী অশিশুঃ, কুণ্ড। কুস্ভী, পতিবত্রী পতিমতী, কবরী কবরা, অন্তবত্বী অন্তর্বতী, 

কুশা কুশী, ঘবনী যবনানী যবানী, গেণী গোণা, স্থলী স্থলা, ঈশ্বরী ঈশ্বরা উশ্বরাণী, 

চান্দ্রভাগী চান্দ্রভাগ।, শূর্পণখ শূর্প নথা, ত্রিহায়ণী ব্রিহায়না, চন্দনবিলিপ্তী চন্দনবিলিপ্তা, 
চগ্তী চা, একপত্বী একপতিঃ, ভদ্রবাহুঃ ভদ্রবাহ্চ, রামোরঃ রামোরঃ, গোপা গোপা । 

২৪। নিয়-লিখিত শব্গুলিকে স্ত্রালিঙ্গে পরিবর্তিত করিয়া রাখ :_ ক্ষত্রিয়ত 

বৈশ্ঠ১ আধ্যঃ, বৈদাঃ, উপাধ্যায়১ আচ্যার্ধযঃ। 

২৫। নিয়-লিখিত দেবত'-বাচক শবের শ্ত্রীলিঙ্গে কিরপ আকার হইবে, তাহ। 

বল 2--ঈত্বর১, নুর্যায, অগ্নিঃ, বৃষীক পিং, পুতত্রতুঃ, ইন্ট্রঃ১ বরুণঃ, ভবঃ, শর, রুদ্রঃ, সুড়ঃ। 

মহেম্ত্রে, শত্রঠ নারারণঠ ব্রহ্ম, মধব। 

২৬। নিক্স-লিখিত বাক্যগুলিকে স্ত্ীলিঙ্গে এক-পদ ( সমস্ত-পদ ) করিয়া! রাখ ২-- 

কুস্তোৌ ইব পাদো যন্তাঁঃ লা। ধনেন জ্রীতা ইয়ম। অল্পেন লৃপেন বিলিপ্ত। পাত্রী ॥ 

চজ্জসমানং মুখং বন্তাঃ সাঁ। বহু কক্ষং বন্যাঃ সা। কিন্নরক ইব কে বন্যাঃ স। 

হ্ঠ, গান্রং যহ্যাঃ সা। কৃশস্ অঙ্গং বন্তাঃ সা। সুক্তাবৎ দন্ত! বন্তাঃ স।। পৃথু জধনং 

বস্তা সা। নিম! নাসিকা বন্ত!ঃ সা। ক্ষীণম্ উদরং বন্তাঃ স। কেশেন স্ বর্ততে 

বাসা। নাত্তি নাসিক যন্তাঃ স1। শুর্পবৎ নখং বন্তাঃ সা (রাবণভঙ্গিনী ও অন্ধ 

ননী )। কালং মুখং বন্তাঃ স।। একঃ পতিধন্তাঃ সা। সমানং পর্তিবন্তাঃ সা। 
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সমানং উারং বস্তা: না। বৃদ্ধ: পততিবনাঃ সা। বৃদ্ধন্ত পরী । অন্ত্ধা অন্তি সা। 

বর্গ! বধূর্বন্াঃ স1। কালীন্তস্ত/বিব উর যন্তাঃ স1। বাম উর বস্তা সা। হুষ্ঠ, 

গ্রীব। বন্তাঃ সা। কল্যাণং বিদ্যমানং মুখং বস্তা সা। সরল! নাম যন্যাঃ স|। 

২৭1 “দেবক' শের অর্থ কি? ইহা স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হইবে? এঁক্কর' শব্দেরই 

বা অর্থ কি? স্ত্রীলিঙ্গে ইহার কিরূপ আকার হইবে? "পাত্র" শৰের শ্ত্রীলিঙ্গে 
রূপান্তর হয় কি না? র্ 

২৮। বিশেষ বিবেচনা করিয়া শিল্প-লিখিত শবাগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত 

কর $--ছাত্র, চোর, চৌর, ধান্মিক, অধার্ম্িক, বৈবাহিক, তয়হ্কর, সামন্, পাঁপদ্র, 

স্থরাঁপ, পুরঃনর, ব্র্গহা, পুজা, মাংনভক্ষক, পুত্রকাম, নর্ভক, রজক, থনক, গায়ন, 

সাধক, কিতব। 

২৯। (১) “নমে। বৈদেহিবন্ধবে”। (২) “প্রধাহি বধুকে ভ্রুতম্”, ৩) “নানাগুণ- 

সুসম্পন্ন। কগ্ধেয়ং মালভারিণী*+-এই তিন স্থলে 'বৈদেহী" শব্দ হৃম্ব ই-কারান্ত, “বধু, 

শব্ধ স্ব উ-কারান্ত এবং 'মালভারিণী' শব্দ অকারান্ত হইল কেন? 



সমাপ। (ক) 

সাধারণ নিয়ম । 

1 ঘজ্জদহীলান: অবলান: । (খ) 
ছুই বা বহু পদের যে একপদী-ভাব, অর্থাৎ একপদ হইয়া 
যাওয়া, তাহাকে সমাস বলে। 

₹। লক নিকলী: । (গ) 
সমাসের অন্তর্গত সমস্ত পদেরই বিভক্তির লোপ হয় (ঘ) 

যথা” বাক্স: অব: হাজদ্রল: | 

ই। লব নবীন: ু ল্বন্ত | 
পিপিপি পাপ পপ পাবা পপ সপ পপ পপ শালা পপসপীপিত ৮০ পিপিপি শি শটিত 

ক) দ্বন্দ! 1দ্গুর(প চাহ্ং মদেগছে (নিত্যমব্যক্সীভাব্ঃ। তৎপুরুষ কণ্মধারয় 

বেণাহং স্তাং বহুত্রীহিঃ ॥*--ভট্র মুক্তি-কলসম্ত | “কশ্মধারয় আদ শ্যাদ্ দ্বিগুস্তংপুরযোই- 

পরঃ। বহুত্রীহিরথ ছন্দোহব্যয়ীভাবঃ বড়ীরিতাঃ” ॥-___ প্রয়োগ-রত্ব-মাল।। 

(থ) সমাসশ্চানেকপদস্তৈ কলিঙ্গত্বমুচ্যতে--প্র-র-ম। 

(গর) “দমাসে সুব্বিভক্তেলু'ক্ তদ্ধিতাথ্যাতয়োরপি" । প্র-র-ম! 

(ঘ) অনেকের বিশ্বাস যে, সমাস করিলে কেবল পুর্রব-পদেরই বিভক্তির লোপ 

হয়, পর-পদ্দের বিভক্তির লোপ হয় ন।। কিন্তু এই বিশ্বান নিতান্ত ভ্রান্তিমুলক । কারণ 

প্রথমতঃ সমাসে যদি পর-পদের বিভক্তির লোপ না হইত, তাহ! হইলে 'ত্রীপি লোচনানি 

বস্ত স ক্রিলোচনঃ ;এরাপ পদ হইত ন1। দ্বিতীয়তঃ, পর-পদের বিভক্তির লোপ ন! 

হইলে সমঘ্ত পদটা প্রাতিপদিক হইত ন1। সমস্ত পদটা প্রাতিপদিক ন। হইলে তাছার, 

উত্তর ইচ্ছামত যে কোন বিভক্তি-যোগ কর! যাইত না। অতএব জিলোচনম্, ভ্িলো- 

নেন ইত্যাদি পদ নিদ্ধ হইত না। ১২ হুত্র দেখ। 



২৮ ব্যাকরণ-কৌমুদ্বী ( চতুর্২ভাগ ) 

সমাস হইলে পুর্ববপদের অস্তস্থিত ন্কারের লোপ হয় কে)। 
যথা,-_হাজন্্7 দল; হাজদ্ভুন:। 

৪1 স্সন্ভি নহহ্স । 
স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পর-পদের অন্তস্থিত নকারের লোপ 

হয় (88) যথা মন্বাবাসল্1+ক্স লক্কাহাজ: | ূ্ 

খু । ব্বীদী অম্বাবজি । 
স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই-বর্ণ ও অ-বর্ণের লোপ হয় । যথা 
দিনবব্তি +ক্স-দিঅব্বহ্তর;ঃ । লন্কাবাজল+ ক্স লন্কাহাজ: | 

| লল্সীওল্জাৰী দ্বল্ি। 
ব্যঞ্রন-বর্ণ পরে থাকিলে নঞ্ছের স্থানে অ হয়। যথা--.ল লীল: 
স্মলীন: | 

৩। জ্সনন্দি। 
স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্ঞের স্থানে অন্ হয় । যথা-_-ন জুক্ত্া 

্লিল্্ডা। (খ) 
পপি পাপ সপ 

(ক) এই হেতু ইন্.ভাগাস্ত শব্দ সমানের পুর্ধ্বপদ হইলে কেবল তুস্ব ই-কারান্ত হুইয়। 

যায় এবং নকারের লোপ হয়। যথা---হস্তিন্+ গ্রণ - হস্তিগণ$ | 

(৪8৪) কপ, প্রত্যক়্ পরে থাকিলেও পর-পদের অন্তস্থিত ন-কারের লোপ হইয়। 

'থাকে। 

(থখ)৬ ও ৭ সুত্রের কার্ধয বোপদেব-মতে বিকল্লে হয়। বথা--অন্যন্ত। নাস: 

অচ্যুতো। নচুাতঃ। নাক গ্রন্থৃতি স্থলে আদেশ হয় না। নাকাদি বথা--'নাকো। 

বেদ! নকুলশ্চ নক্রো, নাসত্য-নক্ষত্র-নপ।চ্চ নাট । নপুংসকং বৈ নযুচিন থ, নাদেশ- 

'মেতেযু বস্তি ধীরাঠ*। 



লমাস। ২৩৯ 

০1" ঠন্বীদী ভিনি। 
ড-কারেৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে টি এর লোপ হয়। (ক) 

& | বীনিক্ষন: | (খ) 
বিংশতিশব্দের তি এই ভাগের লোপ হয়। (ক) 

২০1 ক্ল্তী5ন্ন বাব্বিষীহল্যাঘ । 
যে স্থলে অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়, সে স্থলে অন্তস্থিত গো-শব্দ 
ও স্ত্রী-প্রত্যয় হ্ত্য হয় (গ)। যথা-_ক্ীনা নীত্রত্স ্ মীলমু:, 
অন্বা মাতা ঘহ্য ভ জ্রহ্বালাঘ:, জাতী লনুঘহ্য জ জাজ- 
লন; | 

1 লনমন্তন: | 
ঈয়্থনের পরবর্তী স্ত্র-প্রত্যয় হুম্ব হয় না। যথা- স্ক্রু: দতব্ী 

যত্ম ঘ নন্ুদযঘী। 

£* | বকলাবা; দালিনহ্ম্জানি । (ঘ) 

সমাস হইলে সমস্ত ভাগ প্রাতিপদিক হয়, অর্থাৎ পুনরায় 
তাহাদের উত্তর নৃতন বিভক্তি হয়। যথা-_লীষ্ছি রীত্বলালি 
যহ্য অ লিল্বীন্বন:, ন লিবীন্বলম্ ইত্যাদি । 

(খ) “তি বিংশ্রতেডিতি" € পা ৬1৪1১৪২) 

*( গা) ও-কারের ত্ুম্থ উ-কার। 

* €ঘ) “কৃতদ্ধিতসমাসাশ্চ” € গ। ১1২৪৬ ) 



২৪০ ব্যাকরণ'কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

1হ। নিছচ্সবিজলন্যান্ | 
যে স্থলে অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়, সে স্থলে সমস্ত ভাগ 

বিশেধ্য-লিঙগ হয়। যথা--শ্ভুদলিক্সী লহ্:, হলনা লাহী, 
তকদলিত্স জহলল্ ।' 

28) নদঘজীজব্রজন ব্বলাস্কাৰ। 
সমাহার সমাস হইলে সমস্ত ভাগ নপুংসক-লিঙ্গ ও একবচনাস্ত 
হয়। যথা-ঘাত্ী ল্র মাহী ল্র নল্ নাব্বিনা্ল্। 

£) ঘ্রান: জলা; । (ক) 
সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম-শব্দের পুংবদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিজের মত 
আকার হয়। যথা দুলা ভব নস্বিলা শব ন দৃভ্নমস্থিনী। 
ব্মীবা হলি: ঘল্সঘলি:। 

£€ 1 কাস্কা লনী নিঙাচআ । (খ) 
বিশেষ্য শব্দ পরে থাকিলে মহৎ-শব্দ-স্থানে মহা হয় । যথা__ 

মন্বল্ অল লন্থা্রল লঙ্কান জল: লন্তাজল:, মন্নী লহী 
মন্ছালহী। 

/ 
টিটি পপপপপপাপপপাপপাপসপিপীপ শি শি তি সপ শা সপ? উস ৮০ কপার 

(ক) “*সর্বনাস্গে বুত্তিমাত্রে পুংবন্তাবঃ* (বা ১৩৭৬) 

(খ)«আন্মহতঃ সমানীধিকরণজাতীয়য়ে।£* (পা ৬৩1৪৬ ) 



প্রশ্ন ( সমাস- সাধারণ নিয়ম ) 

১। সমাস কাহাকে কহে? 

২। সমান হইলে কি কি বিশেষ কার্য হয়? দুই বা ততোধিক পদে সমাস হইলে 

কোন্ কোন্ বিভর্ভতির লোপ হয়? শেষ পদ্দের বিভক্তির লোপ হয়কি না? 

৩। *শশীভূষণ:?-_-এই পদে কি ব্য/করণ-গত দৌষ আছে, তাহ। বল এবং শুদ্ধ কর। 

৪ | সমাস হইলে নঞ্জের স্থানে কিকি হয়? উদাতরণ দাও। 

৫1 সমাসে কিরূপ শুলে দীর্ঘ স্বর তৃম্য হয়? কোথায় হয়না? উদাহরণ দাও । 

৬। সমস্ত পদের লিঙ্গ কিরূপ হয়? 

৭। কিরূপ শব্দের সকল সমাসেই পুংবস্ভাব হয়? উদাহরণ দাও । 

৮ | “মহৎ শব্দের বিশেষ নিয়ম কি? 

অব্যযীভাব-সমাস। 

1 স্সন্যঘীলান: (দা 1118) 
এই প্র করণে যে সমাস বিহিত হইতেছে, তাহার নাম 
অব্যয়ীভাব । 

হ্। নদক্ধলল্যত্রীলান | (ক.) 
অব্যয়ীভাব সমাস হইলে সমস্ত ভাগ নপুংসক-লিঙ্গ হয় । যথা 
সিভি | 

ই। ব্হ্নাক নিলজীহদভ্্রলগা ল: | (খ) 
পাশপাশি সপ পপ পপ পপ পা লা অপ 

নিত কাঠিরগি নি 
(ক) “অনব্যয়স্ত অব্যয়ীভবনং যন্মাৎ মোহব্যয়ীভাবঃ"--গ্র-র-ম1। “অব্যয়ীভাবশ্চ* 

€পা। ২1৪।১৮ ) 
পু 

(খ)"নাবায়ীভ।বাদতোহং ত্বপঞ্চম্যাঃ* (পা! ২৪1৮৩) 



২৪২ ব্যাকরণ-কোমুদ্রী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

অ-কারান্ত অব্যয়ীভাবের পরবর্তী বিভক্তির স্থানে ম্ হয়। 

যথা--জহ্যলঘিজন্স সন্্রদ্না জঘা, প্সঘিজ্জহ্যল্। পঞ্চমীর স্থানে 
হয় না । যথা, _জহ্যহ্স বলীনাল্ বল: তনজ্হ্যাল্ বল: । 

৪ | ন্িলালা ভলীযাবঘলনী; | (ক) 

অস্কারাস্ত অব্যয়ীভাবের পরবর্তী তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির 

স্থানে বিকল ম্ হয়। যথা, _ভমজঙ্ ভন্জহ্যাল জাহী, 
অমন্ন্যা ভজন ক্জিন: | 

£ | নক দবাল্। (খ) 
অ-কারাস্ত ভিন্ন অব্যয়ীভাবের পরবর্তী বিভক্তির লোপ হয়। 

যথা.__স্গজিলললিন্দজ্য, অগাজজি । 

€ | ্রদান্য অ্বলীদাহী । (গ) 

সমীপ ' প্রভৃতি (8৫) অর্থে সুবন্ত পদের সহিত অবায়ের সমাস 

(ক) “তৃতীয়াসপ্তষ্যোব হুলম্” (পা ২৪ ৮৪) 

(খ) অব্য়ীভাব্চ* ( পা ১১1৪১); “অবায়াদাপ, স্ুপঃ* (পা ২৪1৮২) 

(গ্ল) “অবায়ং বিশুকিনমীপসমৃদ্ধিবৃদ্ধার্থাভাবাত্যয় সম্প্রতিশব প্রাহুর্ভীবপশ্চাদাধানু 

পূর্বব্যযৌগপদ্যসদৃশ্ঠদস্পত্তিসাকল্যান্তবচনেধু" (পা ২১৬) 

(৪৫) ভলীন? ক্মলান, দ্মম, ক্সন্তবসনি, দষ্বাল্, তীনত্ঃ বীদ্া, ক্মলনিলন্মি, 

স্মাব্ঘূঈন, ব্রিমলি, ভাভজ্ঞ, আাভহ। অীনদহা, ব্বানহ্া, অন্বত্িঃ ঘহান্ন বুন্যাহি। 

“অ: জ-ঘালীম-ঘাহজ-ঘাহব্ঘানুন্দনত্তরি ঘব। জীহ্া- সগনা-ঘীঘল-দস্বাহঘালরিদ্ধনী । 

আহহদাতুমীবামান-ঘীনঘহ্নবনিকথা ॥৮-_ন্ব্ধীথ । অ-অন্যধীলাব । জা হ্কাহজ। 
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হয় । যথা, সমীপ-ব্তদ্বঘ্য বলীণন্ তযবন্েল্, বত্রশযা: 

যলীঘল্ ভনক্কুস্। অভাব- নিগ্পত্যালান: লিত্বিঘন্, লছিজ্জা- 
ব্যান বলান: নিদঘিন্দন্। অত্যয়-_ছিমহ্মান্সঘ: ক্সলিস্থি- 
মন্, আনাযা পানির ক্সনিন্রা্বল্। অসম্প্রতি-_লিকা ঘব্মলি 

ন সুক্মন ্মনিলিকুন্, মী: ঘন্মনি ল ঘুজ্সল ম্মলিম্ীজন্। 

পশ্চাৎ_হ্ঘত্ম ঘস্্ান্ কবৃহ্ঘল্, বভহ্য মস্বান্ কআসনুবন্েল। 

যোগ্যতা-_হ্নব্ৰ মীব্যন্ কসবৃক্নন্, জ্কত্ম আব্মল্ বুজ্ুব্বল্। 

বীপ্লা-িল হিল দনিহিলল্, বত্ে বন্ে দনিব্ক্ছেদ। অনতি- 

বৃত্তি -ঘ্জিলললিন্গক অগ্রাজি, আ্রাললললিঙ্গজ্ৰ অগ্ঘান্ালম্ । 

আম্ুপূরব্য-_জ্মস্তব্যান্দুত্যাত্য হ্মন্তভ্ঘন্ল্, নন্ালান্ দ্সান্ব- 
দুল ক্সন্বনত্ষল্। বিভভ্তার্থ_ সতী গ্সঘিত্ততি, বক কঘি- 
বন্বেল্। 

৩। ্বস্ত: ীওজ্জা্ । (ক) 

অব্যয়ীভাব সমাসে সহ-শব-স্থানে সহয়। যথা, সাদৃশ্য-- 

ৰং অনয অস্হি। যৌগপদ্য- নীতা অ্বমজন ঘন্বন্দন্। 
সাকল্য- ন্তবলঘেসহিক্যিজ্স অন্তবাস্ । সমৃদ্ধি-_-লহাহা বন্থপ্িঃ 

্বমতুন্ লিশ্বানাঁ বন্যত্তি! স্কুলিহ্ল্ (খ)। পধ্যস্ত-ক্মবিন- 
পাস সপপ্পপপিপীলপ পাশপাশি পাপী সপন আপসস্স্পি 

কে) “অব্যয়ীভাবে চাকালে* (গ। ৬1৩।৮১) 

(খ) “মদ্রাপাং ভিক্কাণাং বাধিক্যেন খদ্ধিঃ প্রবর্ততে ইত্যর্থচ--শ্রীরামতর্কবাগীশ। 

সমৃদ্ধির প্রাধান্য ন! বুঝাইলে কর্পধারয় সমাস হয়। বথ1-সমৃদ্ধ। অগ্াঃ হসদ্রাঃ। 
রত 

.দেশভেদে তথানন্দে পুমান্ মন্্রঃ প্রকীর্তিতং। বদ মদ্্রা নদীতেদে িযাং' তত্রেতি : 
শাননম্ ॥” 
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ক্ন্সনহ্যন্নলঘীৰ ব্বাবিন ( ক)। কাল বুঝাইলে হয় না। 

যথা, ববস্দুত্াক্ষন্, বক্কাপহাক্ল্। 

০1 আনুন্বাক্ট (দা ৭810) 
'অবধারণ” বুঝাইলে স্ুবন্তের সহিত যাবৎ এই শব্ষের সমাস 

হয়। যথা,_মালন্ল: স্বীল্সাক্বানন্ন; ক্সন্তুযলদব্ষালা; আাঙ- 
স্বীজল্ (খ) | যানভৃলীজলদালন লাল্সাব্থাল ক্সানন্লঅব, 

যান্রন্নি লীজলদালাহি ন্নন্ন লাননী ল্লাক্সব্ান্ ব্সামন্ল- 
অব্জত্রহ; | 

৪.1 নিলাসা ন্ষিবাহি: দলবল । (গ) 
পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত বহিস্ গ্রভৃতি (৪৬) শব্ষের বিকল্পে 
সমাস হয়। যথা, অক আামাহ্ অ্রদ্থি', সাযুমল ভঘ- 
অলানু দাজ। 

২০ । স্সা্ত লহ্ঘাহালিব্রিজ্যী: (দা ২112) 
মর্ধযাদা ও অভিবিধি (৪৭) বুঝাইলে স্ুবস্ত পদের সহিত 

কত শপ ০ 

(ক) "যগ্যপ্যত্র সাকল্যমন্, তথাপি ্থিগ্সথপধযন্তমধীতে, ততোহস্যৎ নাহীতে 
ইতি অস্ট অনাকল্যার্থং বচনম্। এবং সালোৌকনধীতে, অনসকলেহপ্যধায়নে আলোক: 
পর্যযস্তং পঠতী ত্যর্থ"_ 'জ্রীরামতর্কবাগীশ | 

€খ) পগ্লোকানামিয়ন্তয়। প্রণামানামিয়ত্তা বিবক্ষিত! ইত্যর্থ”।-_ছুর্গাদাস 

(গর) “অপপরিব হরঞ্চবত পঞ্চম্যা” (পা ২১1১২) র 

(৪৬) ঘণ্ভিল্, সাঃ আনান, সন্যন্তূ, দি ছুজ্যাহি। ০ 

($৭) বল বিলা নয্মাহা, নল্বস্তিনী$লিবিছি: | “অত্যাহা$লিবিঘিঘীল দিনা 
ইল ভুত দ্ধলান।»--ক্সতত্তামহন্ এ 

৯.০ সা 
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আও. এই অব্যয়ের বিকল্পে সমাস হয়। যথা, _ক্সানুজি, 
ক্সা জী: ঘবঘাহ:; সা অজব্বান্, গ্সাঘন্ধছা লল্গা। 

181 নস্বলালি-দনী স্মালিলুহস (দা হ।618) 
“আভিমুখ্য; বুঝাঁইলে চিহ্-বাচক স্ুববস্ত পদের সহিত অভি, 

প্রতি, এই ছুই অব্যয়ের বিকল্পে সমাস হয়। যথা, ক্স বিল, 

ক্ষাবিন্ল্ ক্সনি মলা; দলন্নি (কে); দন্সবিল, ক্সকিনন দ্লি। 

২1 অহ্ম লাঘালফ্ালালু: । (থ) 
যাহার দৈর্ঘ্য বুঝায়, তাহার সহিত অনু এই অব্যয়ের বিকল্পে 
সমাস হয়। যথা, স্সলুনতুল্, বক্াঘা ক্সনু আহাববী; অত্বা- 
ইস্ন্তমইম্বীঘজন্িনা হুন্যপ্রঃ । 

হই | দাহলহ্খী অন্ত । (গ) 
ষষ্ঠ্স্ত পদের সহিত পার ও মধ্য শব্দের বিকল্পে অব্যয়ীভাব 

সমাস হয় । যথা, _জজুকুক্স দা নাবিজুলুল্্; অত্রশযা লঙ্ম 

লঙ্ানত্দ্ ; লঙ্কালাহনহ্য লহ্য' নম্ঘলন্কালাহলল্ । নিপাতনে 
এ-কারাগম হয় । পক্ষে ষন্তী সমাস। (ঘ) 

(ক) অগ্নিং লক্ষীকৃত্য শলভাঃ পতন্তীতার্থঃ। অগ্নেরভিমুখমেধ পতঙ্গাঃ পতস্তি, 

নপাঙ্থে ন পৃষ্ঠত ইত্যতিপ্রায়ঃ। আভিমুখ্য ন বুঝ।ইলে, হয় ন!। বখা--গঙ্গামতি 

বনতি। 
€খ) “যন্ঠ চায়াম১শ (পা ২১১৬) 

€%) পায়ে মধ বষ্ঠ্যা বা” (পা! ২১1১৮)। “হষ্টান্তৈবণ পারমধ্যাবেত্বধস্তত্ত 

চতয়ো£” ।--প্র-র- মা ঃ 

(যু) পারে গঙ্গাৎ গক্গাপারাৎ, গজায়াঃ পারাৎ। মধ্যে গত, গজামধ্যাৎ, গঙ্গায়া 
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88) অঁভ্্যা নহীলি: জলাক্কাই | (ক) 
সমাহার হইলে নদী-বাচক স্ুবন্ত পদের সহিত সংখ্যা-বাচক 
শব্দের অব্যয়ীভাব সমাঁস হয় । যথা,_নিভ্ব্যা শত্বালা ঘলা- 

ভ্বাহ: লিনক্রদ্। এইরূপ ঘস্বনহ্ম্, ঘমবীহানহল্ । (ক) 

£4। ম্সন্মনরাঘ্" লব অন্পাযাল্ (দা ২.২) 
সংজ্ঞা! বুঝাইলে ও অন্ত পদার্থ প্রতীয়মান হইলে নদী-বাচক 

শবের সহিত শ্ুবস্ত পদের নিত্য অব্যয়ীভাব সমাস হয় । যথা," 

_ভক্মন্লা আক্রা বঝ্িন্ ভক্মন্লনক্রুন্ (খ)। এইরূপ ল্রীন্িল- 

বক্তুল্, নৃহ্যাঁনত্ুম্, ঘনলত্ুদ্। হুলালি হৃযবিহ্মমনালালি । 

£হ। নিম্ভকৃযুপন্তনীনি | (দা হ।1$৩) 
অব্যয়ীভাব সমাসে “তিষ্ঠদ্গ্ু, প্রভৃতি (৪৮) শব নিপাতনে 

লসপাসটিশিপিীিসিসপা লি ৯০ পাপ পা 

মধ্যাৎ। 1ঠন প্রকার প্রয়োগই হইতে পারে। পপার্সমুদ্রং লঙ্কাগ়। বসস্তং রাবপং 

পতিস্।” ভি 8181 “মধ্যেন্থধান্ধি মণিমগুপরতুবেদী”--বগলামুখী-স্তব। 

(ক) “ন্দীভিশ্৮” (পা ২১।২* )“নমাহারে চ:য়মিব্যতে (বা ১২৪৬ )। এই সকল 

স্থলে দ্বিগ-সমাসের পরিবর্তে অব্যয়ীভাব-নমাস হইবে । সপ্তগোদ।বরষ্--গোদাবগী যদিও 

একটীমাত্র, ত।পি এ স্থলে গঙ্গা, যমুনা, গোদা বরা, স্রম্থ তী, নর্খবদ, সিদ্ধু, কাবেরী এই 

সপ্ত নদী বুঝতে হবে । ইহাই প্রয়োগ্-রত্বমালা-টীকাকারের মত। 

€(খ) “গতিবেশ্বন্বপা অনবরঙং তীরভূমিভঙ্গকারিণীতি উন্মত্ত! ইব গঙ্গ। যশ্শিন্ 

সৃত্তিকাদিলোহিতযোগাৎ লেছিণী গঙ্গ। যল্মনিঠি বিগ্রহঠ- প্রয়োগ-রতুমালা-টীকা। 

কিন্ত ইহ। প্রকৃত-পক্ষে সমাস-বাকা নহে, অথ-কখন-মান্র। কারণ এই সকল সবলে 

সমাস নিও হওয়ায় "বাক্য হইতে পারে ন|। “নিত্যনম। সত্বাদৃ বাক্যম়েযাং ন 

বিদ্যতে"-গ্োমীওজ। | 

(৪৮) লিভহ্ঘুঃ বষ্তক্তু, ক্মাঘনীনবন্, ভ্বলঘবদ্, ভবন, অলহীনগদ্, 
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সিদ্ধ হয়? যথা, নিম্তন্ি বানী বক্সিন জাল ভীস্কায 

নিষ্ভতৃত্য (ক), ক্সাঘব্নি অক্িন্ জাজ মানী নীষ্তম্ ক্সান্বনী- 
বান্নল্। (খ) 

৩। জ্বহকাহ্ৰন্ । (গ) 
অব্যয়ীভাব সমাস হইলে “শরণ প্রভৃতি (৪৯) শব্দের উত্তর 
অন্হয়॥ ন্ ইত, অথাকে। যথা মহ: জীন, ভ- 

, আহহুন্। এইরূপ দলিহিআল্, ক্সান্ভিলললল্, আবুকমেল্। 

821 জামা জব্বন্মনব্ব্াল্ (না ৩২০৫) 
অন্ হইলে জরা-শব্দ-স্থানে জরস্্ হয় | যথা,_-জহাযা: ম্বমীদল্ 
তজহ্ব্বন্। 

লুমনালযনল্, দুলমবল্ঃ দুঘ়লালঘনল্, বকনতনল্, অুক্ি্লাতঘতল্, শুল্পনবুত্তল্, 

বক্ষিম্রলাহানুঘল্; অ্বলনুলিঃ ব্বলহানি, ভুল, অিঅলল্, ভূংঘলন্, লি:সলল্, ক্সদন্ধ- 

বল্, দীতৃল্, দাদঘলল। ঘুব্যবলল্, দাঘ্রল্, সব্ঘল্ঠ সল্ভনল্ঃ দহঘিব্াল্। ক্সদ- 

বনিক, ঝ্ল্সলি, ক্মভল্মলি । 

(ক) “তিষ্টদও দোহনকালং”-_নি, কৌ; “কালবিশেষ?*-_সংক্ষিপ্তসার ; 

পপ্রদোষে। রাত্রির্বা- প্রৎ র মা। 

(খ) আয়ভীগবম্--“ইহ শত্রীদেশঃ পুংবস্তীববিরহঃ সমাপান্তশ্চ নিপাতাতে"-_সি. 

কৌ। আয়তীগবম্ “প্রদোবঃ”- প্র, র. ম। 'তিষ্ঠদ্গ প্রভৃতি শব্দের সহিত অন্ত সমান 
হয় না । “এষাং বৃত্ত্স্তরং ন ভবতি, পরমতিষ্ঠদ্গু ইতাদি ন ভবতীত্যর্থ:"--তন্ববোধিনী। 

“আতিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবমৃ*--ভটি ৪1১৪ 

(গ) “অব্যয়ীভাবে শরতপ্রভৃতিভ্যঃ” ( প1 ৫91১৭ ) 

্ ৪» ) আব্বু, বিনা) জলন্, ললব্, ভদালভ্ঃ কমল, তিন্; স্িলন, স্তিক্ক্ূ 

ই, ক, হিম্, ভমৃ+ বিযূ, তন্তব আহ, যব, জিন্, অহা । 



২৪৮ ব্যাকরণ-কৌমুদ্ী ( চতুর্থভাগ ) 

8.1 ঝ্হজবমীদত্ুল | (ক) 
সরজস ও উপশুন শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয় । যথা,__হজীঘে- 

মহ্ষজ্ঞজ্স বহজবল্, জ্যল: ঘলদীল্ ভমহ্যনল্। 

₹০। দনি-সৰ:-লল্জ্আওক্থ্য: । (খ) 
প্রতি, পরস্, সম, অনু, ইহাদের পরবর্তী অক্ষিশবের উত্তর 

অন্হয়। যথা, দন্সজল্, নহীলল্, ঘলঘল্, আল্মহল্। (গ) 

২২1 ঝ্সলন্নান্। (ঘ) 
অন্ভাগান্ত শব্ধের উত্তর অন্ হয়। যথা, ভনবাজল্, আভ্যা- 
ঝল্ (ঘ ঘ ), স্মআঅ্সল্। 

কে) ) এএচতুরবিচতুরগতুরথীপুং ২লসধে্ব নডূহক্ ক সামবা্া পাক্ষিক বধ রগ্রবো বর্ষীব- 

পদণীবনক্রন্দি বরা ত্রন্দিবাহদিবসরজসনিঃশ্রেযনপুরুষা মূসা যুষত্রা মুর্গ জজ তো ক্ষমহোক্ষ- 

বৃদ্ধোক্ষোপশুনগোষ্ঠগ্বাঃ ( 91 ৫181৭৭ ) 

(খ) “অনশ্চ” (পা! ৫1৪1১৯৮) 

(গ) প্রত্যক্ষম্--“বীপ্দায়।ং ষথার্থত্বেন সমাস | অক্ষোরাচিমুখ্যমিত্যর্ধে লক্ষণে" 

নাভিপ্রতী (১১ সুত্র) ইতি ব! সমাসঃ”-_তত্ববোধিনা | “প্রত্যক্ষ । ঘট ইতি তু ইন্দ্রিয়ার্থেন 

অক্ষপব্দেন প্রাদিসমাসাং"- শ্রীরামতর্কবাগীশ, গোয়ীচন্ত্র । পরোঁক্ষিম-_-অক্ষুঃ পরি (৯ নুত্র)। 

নিপাতনে পরি-শব-স্থানে পরস্ আদেশঃ--জ্রীরামতর্কবাগীশ। “অক্ষি অঙ্গি পরি গরোক্ষ- 

মিতি বীগ্নায়মবায়ীভাবং"-সংক্ষিপ্তপার। “জক্ষে(; পরঃ পরোক্ষ পারস্বরাদিত্বাৎ সুম্* 

_বিদ্যানিবাস। “অক্ষঃ পরমিতি বিগ্রহ * * * নিপাতনাৎ পরস্তোৌকা রাদেশঃ। 

পরোক্ষ ক্রিয়। ইত্যাদি তু অর্শ আছ্যচি”-_দি. কৌ। “অক্ষঃ পরম অবিষয় ইত্যর্থ, বৃতি- 
বিষয়ে অক্গিশব্দ ইন্ট্রিরমাত্রগোচর১--তত্ববোধিনী। “অক্ষেণত সমীপম্ ইতি বাক্যে 

সমক্ষম্ অনথক্ষম, সামীপ্যে অব্যয়ীভাবঃ*--্রীর।মতর্কবাগীশ। “সমক্ষমিতি জক্ষে। যোগ্যং 

জন্থক্ষমিতি অক্ষঃ পশ্চাদিতরে৫থে অবায়ীভাবঃশ--তত্ববোধিনী। | 

(ঘ) আত্মানন্ আত্মনি বা অধিকৃত্য অধ্যাক্সষ, বিভক্ঞার্থে অবায়ীভাবঃ*- 
শ্ীয়ামতকবাগীশ। 

৯৮ পাপা গাজা 



অব্যয়ীভাব.সমাস। ২৪৯ 

₹ং। অ্রা লগুলজ্জান্ । 
নপুংসক অন্-ভাগান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে অন্ হয়। যথা 
ভনন্বক্াল্, তনন্ন্ম । সন্যস্থল, সতন্:। (ক) 

ই | বিহি-নবী-দীন্ম'লাজযামস্কামবীজ্য: | 
গিরি, নদী, পৌর্ণমাসী ও আগ্রহায়ণী শব্দের উত্তর বিকল্পে অন্ 
হয়। যথা, তননিহল্, তদবিতি (খ); ভনলহৃম্, ভদলহি + 

তরনীষ্লাঘল্, ভনতীষ্লালি ; ভনান্স্থাময্যমূ, ভদান্ভাধি । 
₹৪। জ্নম্যান্লাম্বাদজ্ুলাল্ । 

পঞ্চম ভিন্ন ম্পর্শ-বর্ণান্ত শব্েরস্টত্তর বিকল্পে অন্ হয় । যথা, 

ভদভ্ষেহুল্, ভদভক্মন্; ক্সবুবলিঘল্, সবুঘলিন(গ) 

₹& | মলবহক: অমলীহসাল্ ( দা. 4৪1০) 
প্রতি শব্দের পরবস্তা সপ্রম্যর্থে বর্তমান উরস্ শব্দের উত্তর অন্ 
হয়। যথা” তহঘি দব্মহষল্। (€ঘ) 

ব€। ক্সল্যা্বলাাল (দা এ18।০ই) 
“দৈর্ঘ্য বুঝাইলে স্সবুমনল্ এই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 
বথা+-নীঃ ঘস্বান্ আন্তুমন্রল। (উ) 

লস পাশ স্পট ৩ পি শিপ শপেপিপ্পপ-৯প০ পপি এ ৩ তি ৯ শী ও পি পাশিশীশী পাতি মস 

(ক) উপচশ্ঘ্বমিতি সামীপার্ে, প্রত্যহষিতি বীগ্ষার্থে অব্যয়ীভাবঃ--্রীরামতর্কবা গীশ 

(খ) প্অনৌ থজাতোহনুগিরং তমাল” রঘু ১৪৯ % “অনুগিরমৃতুভিবিতায়- 
ষানাম্*-মাঘ ৭১। “উপনদমপি নিশ্চলং ভবন্তং”-_রাব ১৩৭২ 

*গ) “প্রতিককুডমদৌ বিলোবয়ন্তী”--রাব ১৩৭২ 

(ঘ) দপ্রত্যুরসং লোম”-_কাতন্ত্র( ৩৯১ হুত্র)। বিভক্তার্থে অব্যরীভাব; । 
(৬) অনুগবং শকটম্। “গৌরিব শকটমপি দীর্ঘমিত্যর্ঘ১"--গোয়ীচচ্ত্র। 



২৫৯ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থভাগ ) 

প্রশ্ন ( অব্যয়ীভাব-সমাস ) 

১। অব্যয়ীতাব-সমাস-মিষ্পন্ন পদ কোন্ লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়? 
২। অবায়ীতাব-সমাস-নিপ্পন্ন পদের কিপ্রকার রূপ হয়? তাহার 'বিশেষ নিয়ম 

কি, তাহ। উদাহরণ দিয়া বুঝাইঃ1 দাও । 
৩। কি কি বিশেষ বিশেষ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়? প্রতোকের 

উদাহরণ দাও । 

৪। অবায়ীভাব সমাসে কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কি কি প্রভায় হয়? উদাহরণ দাও। 

«| অন্য-পদার্থ-প্রধান অব্যদীভাবের উদাহরণ দাও। 

*। নিম্-লিখিত পদগুপির সমাস ও দমাস-বাক্য লিখ--এবং সমামের কোনও 

বিশেষ নিয়ম থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর £-উপগ্রিরম্, প্রতুারসমূ, উপচর্মম্, অধ্যাত্ম্, 

প্রতাক্ষম্, উপঞুনম্, প্রতিদিশম্, তিদ্গ, অভ্যন্সি, অনুগঙ্গম্, পারেসমুদ্রমূ, বহিগ্রণমষ্। 

নতৃণম্, অধিহরি | 

৭। সংশোধন কর এনং কারণ দেখাও 2--বথাশক্তিম্, আসমুদ্রস্, প্রতিদিবসান, 

প্রতিদিশঃ, পরমতিষ্ঠদৃগ্ড, উপশরদি, সমক্কা, উপচর্নঃ। 

৮। অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ দিয়। ৫টী বাক্য রচনা কর। 

৯। ৬ প্রগ্নে পদগুলির মধ্যে যদি কোনটার বিকল্প-পক্ষে অগ্ঠ কোনও পদ হয়, 

তাহা হইলে তাহাও দেখাও । 

১*। সমাস কর :- আয়ন্তি বন্মিন কালে গাবো। গোষ্উম। গঙ্গায় মধাম্। 

চক্রেণ যুগপৎ | হরেঃ সদৃশমূ। মঙ্ষিন্কাণাম্ অভাবঃ। গৃহন্ত পশ্চাৎ। রপ্ত যোগাম্। 

পঙ্গায়াঃ দমীপম্। হরো। বর্ণানামানুপূর্বেরেণ। 



তৎপুরুষ-সমাস। 

| লহদুষল: (ঘা ২২1২২) 
এই প্রকরণে যে সমাস বিহিত হইতেছে, তাছার নাম তৎ- 
পুরষ। (ক) 

২। দহলিত্' লন্দৃন্ধম। (খ) রঃ 
তৎপুরুষ সমাস হইলে সমস্ত ভাগ পর-পদের লিঙ্গ-প্রাণ্-হয় । 

হই হালাজ্কান্তা: লা: | ( গ) 

তৎপুরুষ সমাস হইলে সমস্ত ভাগের অন্তস্থিত রাত্র, অন্ন ও 
অহ পুংলিঙ্গ হয়। 

৪। লুজ হান অত্ত্যাঘুলল্। () 
'খ্যা-বাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে রাত্র নপুংসক হয়। 

4। দৃদ্ঘাতৃক্: | (ড) 

পুণ্য শব্দের পরবর্তী অহ নপুংসক হয়। 

(ক) পাঁণিনি-মতে কর্তধারয় ও ছ্বিগ তৎপুরুষেরই অন্তর্গত। এ স্থলেও সেই 

অতেরই অনুদরণ কর! হইয়াছে। 

(খ) “পুরবল্িঙ্গং ঘন্ তৎপুরুষরো-” ( প! ২।৪।২৬ ) 
০ (৭) “রাত্রাহাহাঃ পুংসি* (পা ২৪1২৯) 

(ঘ) “নংখ্যাপূর্বং রাব্রং বীবম্” (পাণিনীয়ং লিঙ্গানুশাননম্ ১৩১) . 

৯ (উ) পপুণাদিনাভ্যামঙো। নপুংসকন্তং বক্তবামূ* (বা ১৪৫৩) 7? 



২৫২ ব্যাকরণকৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

1; দ্বিলীঘা ক্মিনাহিলি: | (ক) 
শশ্রিত প্রস্ভৃতি স্ুবন্ত পদের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস 
হয়। যথা” স্মিন: জ্স্মিন: তৃ:ভ্তললীন: ভুন্া- 
নীল: ভ্ুর্ণ অনিল: জ্ুত্নিন:, বত বাল: ব্ক্কবন:, নৃদ্ি- 
নলন্মব্ৰ: নুপ্টিলান্মভ্বাঃ, স্বর সাম: স্ত্তপান্:, বব লাঘন্র:) 
স্বব্তারল:, না মালী ম্বাললালী, আল নৃতুদ্থ: গ্সলনবুন্ব:, 
ন্ত নিশ্বান্ নত্নিষ্বান্। (খ) 

৩...ঘ্ুত্া ঈন জ্ত্াযাল্। (গ) 
“ণিন্দা” বুঝাইলে ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সুবস্ত পদের সহিত দ্বিতীয়াস্ত 
খটা-শব্দের সমাস হয়। যথা,_তন্ুযন্তু:, অল্মঘসব্যিন 
ঝুন্সঘ্র: । নিত্য সমাস। (ঘ) 

(ক) "দ্থিতীয়! শ্রিতা হীতপতিতগতাত্যন্ত প্রাপ্তাপনৈ১* ( পা ২ ১২৪); “শ্রিতাদিযু 

গমিগম্যাদীনামুপসংখ্যানম্* (বা ১২৪৭) 

(খ) “শোভা শ্রিতাস্তাঃ পরিতঃ প্রজেশং রত্বাকরাতীতষশঃপ্রবাহম্। কৃতাখিলাপং- 

পতিতারিলোকং বিপদ্গতানামন্ুকম্পিতারম্” 1-_রাঁধ ৪।১৪। শ্রিহা্ি বখ।-_“আশ্রিত- 

শ্রিত-বিদ্বাংদোহ তীতাত্যন্ব-বুভূৎসবঃ।  আপন্ন-পতিত-প্রাপ্ত-গামি-গামি-বুভুক্ষ বশ ।-__ 

জ্ীরামতর্কবাগীশ। “গদ্বতীয়াস্তাশ্চ জ্তান্তেন কালবাচিদিশয়ঃ। খট1ক্ষেপেইত্যন্তযে গে. 

কালাঃ শ্রিতাদি ভন্তা ।*--প্র-র-মা 
(গ) “থটু। ক্ষেপে” (পা ২১২৬) 
(ঘ) বিদ্যাসাগর মহাশয় নিত্য-নমাদের উদাহরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন “থট[স্ 

আব থটণরট:”। কিন্তু নিত্য সমাসে বাক্য বল! অসঙ্গত। 
“মবাকো। যঃ সমানঃ ম্তাৎ স বিকল্পঃ হুসম্মতঃ | বাক্যাভাবে তু নিত্যং স্তাদিতি 

শবাবিদে! বিছুঃ”1-জীরাম। যে সমাসের 'বাক্য' থাকে সেই সমাস বিকল হয়। ফে 
নষানে বাক্য হয় না, তাহাকেই নিত্য সমান বলে। এন্থলে “ধার: এই সমস্ত পরে 
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০1 জানা আ্ন্সন্নানীবী | (ক) 
“অত্যন্ত-সংযোগ” বুঝাইলে সুবস্ত পদের সহিত দ্বিতীয়াস্ত কাল- 
বাচক সুবস্ত পদের সমাস হয়। যথা, _স্ুষ্বন্ট ন্বত্বল্ ভুষ্কন্ন- 
ত্ন্তন, লা অভ্য; লাঘবক্য:, অল লাব্ম: অগলীব: ; জুন 
লার্ধ র্জ জ্যামে বুন্যগ্রঃ | 

& | ন্ুলীষ্বা ঘুল্নাহিলি: ৷ (খ) 
পূর্ব প্রভৃতি স্ুৃবস্ত পদের সহিত তৃতীয্রান্ত পদের সমাস র 
যথা,লামল দু; লাবদুত্:, অর্ঘ্য ক্স: অলীন্হ:,! . 

জবস: নান্ল্রভ:, স্তন লিস্ব: স্বতনিস্ বাঘা? ঃ 

নিন্দা বুঝাইতেছে, কিন বট আরা এই. আনমস্ত বাক্যে নি বুঝায় ন ন1 

'থট্ায় আরোহণ নিন্দিত কাধা নহে। এইজন্য এস্কলে নিত্য সমাস; অ 

হইবে, কিন্ত সমানের ব্যাস-বাক্য হইবে না। 'থটারঢ়' শব্দে নিন্দা ব 

মুগ্ধবোধ-টাকাকার কার্তিক সিদ্ধান্ত বলেন--যে শিবা গুরুর আদেশ না 

আরেহণ' করে, আচার-গজ্বন করায় সেই দুধিনীত শিষ্যকে 'খটা, 

বোধিনী-মতে-_বেদপাঠ ও ব্রত সমাপ্ত করিয়। যে শিষা গৃহে প্রত্যাবর্তন 

শিষ্যই “ঘটায় আরোহণ” করিতে পারে। ব্রন্মগ্য-কালে তুঁমি-শ় 

উপযুক্ত কার্ধ্য। কিন্তু যে শিষ্য তাহা ন! করিয়া 'খটায় শয়ন” ঝরে,ড 

বলে। ইহা রূঢ় শব্বা। অতএব কোনও ব্যক্তি খটায় আরোহণ কব 

বদি সে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাকেই 'খট। 

বুঝাইলে হয় না। যথা--“খটমারূড়োহধ্যাপকঃ শিষ্যান্ অধ্য 

শ্রিতে খটমবিনীতে চ বাচ্যবৎ ।*__প্র-র-মাঁল|। 

*» (ক) “অত্যন্তনংযোগে চ” (পা ২১২৭) এ 

(খ)“তৃতীয়। ততকৃতার্থেন গুধবচনেন” (পা! ২১1৩, )1 
নিপুণমিশীকেত (পা ২১1৩১) 



২৫৪  ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

নান্বাহস্স্থ্য:, অনল ক্সঘঃ ঘলাধ:, লালা ঘত্ী নাভঘতমী, 
দিলা বল: দিল্তত্বল: ক 925 

$ ০ | জনাধস্ব | 

উনার্থ স্ুবস্ত পদের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। 

যথা,-হজল জল: হন্দীন:, নিহায়া ভীল: নিজ্বান্থীলত স্মলব্ 

হস্থিন: আমহছিন+, কার ক মুল্য বল্রযৃক্য:, ক্সকল নিজ: 

ন্বগগিন্িং | ৯২) 

88 | জলা জীজ্হব্বযী' । (ক) 
ত্যয়-নিষ্পন্ন স্ুবস্ত পদের সহিত কর্থায় ও করণে বিহিত 

বিভক্ত্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা, কর্তায়-__ন্ঞাব্ 

সন্বল:, প্সস্থিনা হভ: ক্সস্িভৃজত জ্বাল কম্বিন: ম্যা- 

দাফ্িলিলা সন্তান মাক্িনিদব্ঘীলল্, নাহইন দীল্লা' 

7, ভিজল লন ভ্িঅলহ্ঘল্, দ্বজব্ঘ হর্ন দ্বলত্যল্। 

বলিল: নব্লিল:, বিনা ভিলল্ ক্সবিভ্ডিল্পল্, 
: কসবিনহব্ম:, সীল বিজ্ধ! অন্ববিজ্ধ:, স্সজ্লবিলা 

পতল, জিহ্বা মাহ জিবীঘাত্যল্। | 

নী নবি-দ্িন-ন্তত্ব: | (খ) 
তও সুখ শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস 

সপ শেপ শত শাপলা পপি পসরা শপ 

তা বছুলম্* (২১৩২) 

ধবলিহিম্থখরক্ষিতৈংশ (গাঁ ২১/৩৬)। “তদর্ধেন প্রকৃতি, 

বতে”( কাশিকা)। “অর্থেন নিতাসষাসো! বিশেষ্যলিঙ্গতা চ 
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হয়। যথা শুলাম অলি: ঝুলনলি:, দ্বলা দ্িনল্ ছল 

ভিলল্, লাল ম্বব্বল্ ক্লান্তব্ুত্তরল্। 

$ই | স্প্রন ন্ব। (ক) 
অর্থ শব্দের সহিত চতুথ্যন্ত পদের সমাস হয়। সমস্ত ভাগ 

বিশেস্তের লিঙ্গ প্রান্ত হয়। যথা, -ন্বিজাগ: ভু:, ভিজাঘা 

ঘনানু:, স্বিলাহী ঘ্:। নিত্য সমাস। 

28 | নিল্ধলি: দন্ধত্সা লাহৃঘ্"। (ক) 
'তাদর্থ্য” বুঝাইলে প্রকৃতি-বাঁচক স্ুবস্ত পদের সহিত বিকৃতি- 

বাচক চতুর্ন্ত পদের সমাস ইয়। যথা, _ন্জত্তব্বাম ভিব্ব্য 

জত্ভবস্িহ্ত্সল্, মৃঘা্ হাক ঘৃকা। (ক) 

»£%। দত্তরনী নন্বাকিমি: | (খ) 
“ভয়” প্রভৃতি স্থবস্ত পদের সহিত পঞ্চম্যন্ত পদের সমাস হয়। 

বথা,ল্যা্সান্ মল স্যাসলত্রন্, আ্যাসান্ লীন: আসলীল:, 
বল্বাল্ লিবান: ব্তন্থলিনল:, ক্সঅন্মান্ অত্য্থ,: অন্নাজঘম্থ:, 
ভৃব্বান্ ক্স্ল: স্বব্বান:, লন্মলান্ ভু: অন্নলন্তুন্ধ:) হঘান্ 

ইতি বক্তব্যমূ* ( ব1 ১২?৩-১২৭৪ )। “চতুর্থান্তাত্তদর্ধা দিবলিছিতন্বখরক্ষিতৈ:*-প্র-র-ম। 

“অর্থেন নিত্যং সমাস স চ বাচ্ন্ত লিঙ্গভাক। বজ্ঞার্থ, দধি হজ্ঞর্থামিক্ষ যজ্তার্থ 

ওদবঃ 1--প্র-র-ম। 

(ক) অশ্বয়ানঃ, বাসগৃহম্, রদ্ধনস্থালী প্রভৃতি উদাহরণে ৬চীতৎপুরুধ সমাস, ওরাঁ- 

তত্তুরুষ নহে। 

(খ) “পঞ্চমী ভয়েনস (পা! ২১1৩৭ ) “তয়ভীতভীতিতীতিরিতি যাচাম্” বে ১২৭৪)। 

"পিমান্ত! তয়ার্থেন”-প্ররআা 



, ২৫৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

ঘনিন: ব্যনিন:, নহ্ত্ললল্ অ্লহ্ঃ লবভাজক্ষব্ৰ:, নিইজ্যাল্ 
্সানন: নিহ্জ্মানল: | 

£ছ | মন্ভী অলপ্রন। (ক) 
“সমর্থ সুবস্ত পদের সহিত ঝষ্ট্ন্ত পদের সমাস হয়। যথা,__ 
বক্রাতা অভ্ল্ মত্াজন্বল্, নবী: হ্ছাঘা লক্জ্জ্ভাঘা, ম্মবন: 
মিন্বা স্সকিলক্িব্তা, নানী: নন: নামুন: অন্বহ্ নান: 

জন্বগনান্:, স্যুব্ব্ম লালা; স্বত্বলীন:, যন: নাল অঅ£নাললু, 

জন্সাযা: হাল জাল্যাহাললূ, হানা তীন্: লীতীন্ব?, ক্সান্াঘা: 

মত: ন্সান্ামত্:। হৃক্াযাঃ ক্সন্লা; ভক্ান্ন:, বুত্সব্স অভুজ:, 

ভুতাহম:, ভ্রভ; পান: ল্রভিদাল:, হিহ; ভু: ক্সিহজ্জ হুঃ) 

যনা নত লীন দিনত; বে দিন্তব্ন্েল্, হান: লনর্ল হাজ- 

মললল্, ললী: লন্বন লব্তুনন্্নম্, ন্সপ্রত্ম লাম: 'সঘলাইা:, 

সুদত্স ভ্ন্ ভ্ধমীহ্ক্মনূ। | 

1৩ | ল লিভ (দা ২২1০) 
নির্ধারণ'-অর্থে বিহিত ষষ্টীর সমাস হয় না । যথা, অলৃত্ঘাধ্যা 

আন্লিত: গৃহলন:, অনা জহ্যা অন্থৃহথীহা। (খ) 
ক পাপপীপাপাসীপাীপিগ শশী ৪ নল পপ ক শপ 

(ক) “যী” (পা ২২৮) 

(খ) পুরুষাণাম্ উত্তমঃ পুরুষোত্তম১--এস্কলে নির্ধারে ৬ঠী, অথচ সমাস হইল কেন ? 

কেহ কেহ বলেন-_পুরুষোত্তমঃ এই পদে *মীতৎপুরুষ সমাস, ৬্ঠীতৎপুরুষ নহে। কিন্ত 
তাহ! হইলে “ন নির্ধারণে" এরূপ হৃত্রের কোনই সার্থকত| থাকে না। কারণ যে,ষে 

স্থলে ৬্চী সমান নিষেধ কর] হইল, সেই সেই স্থলেই নির্ধ।র-অর্থে বিহিত ৭মীর সহিত 
এমীতৎপুরুষ সমাস করা৷ যাইতে পারে। এই জন্যই প্রয্বোগ-রত্ব-মালার টাকাকার 
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121 ন ঘুৰব্যার্থ: (ক) 
পুরণার্থ পদের সহিত হষ্টন্ত পদের সমাস হয় না। যথা,__ 
বানা দঘল:, মৃন্সঘী: দ্বিনীয:, জ্লানুত্বাঁ ভ্রলীন+, খরিচ্যাম্যা 

ভ্রনুপ্ধ:, ভ্্াজাহা মম্্রল; । 

০. | ল হুব্ষনাল্িলি: | (ক) 
গুণ-বাচক পদের সহিত ঝষ্ঠযন্ত পদের সমাস হয় না। যথা 

সক স্যন্ধ:, জভহ্য জলব্ল্, জাজব্য জাহ্য্রল। কোনও 
কোনও স্থলে হয়। যথা, _স্মঘুত্ বীহনম্ আনীহনম্, অস্ত: 
মান্ৰম্ নৃছিলান্সল্, ক্সঘব্য জাজ ন্ ক্সপরন্ধাঙ্যল্। (ক) 

₹০। লল্গম্যঘ্': | (ক) 
তৃপ্তযর্থ পদের সহিত ঝষ্ঠযন্ত পদের সমাস হয় নী । যথা, 
ঘা ভ্রম: দন্বালা ত্বদ্বিন:, বলব্য দ্সামিন:। 

বণিয়াছেন যে, নির্ধারণ-অর্থে ৭মী দমানও হয় না। কারণ শির্ধারণ-অথে বিহিত ভ্ঞী 

ও "মীর অর্থগত কোন ভেদ নাই এবং তাহ হইলে ৬চী সমাসের নিষেধও বিফল হইয়া 

যায়। তবে 'পুরুষোত্তম' কিরপে হইল? কৈয়টের মতে--যাহ। হইতে নির্ধারিত হয়, 

বে.একদেশ নির্ধারিত হয়, এবং যাহ নির্ধারণের হেতু-_সেই তিনটী একত্র হইলে যতী- 
সমান নি'বন্ধ হইবে। পুরুষে।তমঃ--এই পদে নির্ধারিত একদেশের উল্লেখ ন। থাকায় 

ব্ীনমাস নিষিদ্ধ হইল না। পুরুষাণাং বিষু: উত্তম£-এই বাক্যে পূর্ব্বোজ্ত তিনটা 
একত্র হওয়ায় সমাস হইবে নাঁ। প্রোটমনোরম1 এবং তত্ববোধিনীরও এই মত। 

নিদ্ধীরণে চ হ। যী স| যতীন সমস্তাতে |” প্র-র-ম 

(কু) “পুরগুণস্থহিতার্থদদব্যয়তবাদমানা ধিকরণেন* €পা২২১১)। “শক্ানব্যয়- 

তব্যেন পুরপেহথ ডমান্তটকঃ *--প্র-র-যা। 

পগ্াঁনভাষণযোগোয্ত গুণবাচিপদৈরপি*।--প্র-র-ম। | 

১৭ 



২৫৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

২: লন্জজ্জাঞ্যাঁ াজন্জাহ্নিভস ল্ । (ক) 

তুচ ও অক প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন পদের সহিত যষ্ট্ন্ত 
পদের সমাস হয়,না। যথা, ন্তন্ব-জঅহাল: ব্রন্ভা, স্তৃত্তব্ত 
হানা, তৃংব্ন্য ভন্নী; ন্সজ-_দলালা দাকক্জ, ভ্রদ্বান্তা ভত্জ:, 
ঘলয্যাঁ ঘানজ:। যাজকাদির হয়। যথা, মুুমাজন্দ:, হন- 
ঘুলন্ধ;, হালনবিল্ত্াব্জ্:, নভাম্ঘানজ্:, ইনব্লানজ্:, সুলললন্লা, 

ভনিস্ীলা, ব্ব্মন্মভীনা, হ্যব্ঘন্সান্ন্দ: । (খ) | 

(ক ) “তৃজ কাভ্যাং কর্তগি” (পা ২২১৫); য।/জকাদিভিশ্চ* (পা ২২৯) 

“শৌগ-কিতব-সংবীত-প্রবীণ-ব্যাড়-পণ্ডিতাঃ | দিদ্ধঃ সাহনিকে। দক্ষম্চতুরো! নিপুণ? 

পটুঃ। কুশলশ্চপলে। ধূর্ত; শুফ-পক্কাবধীত্যপি। মধ্যার্থাস্তস্তথ! বন্ধঃ পরে শিষ্টপ্রয়ে!গতঃশ | 
_ জ্রীর(মত্র্কবাণীশ | শু্ষপরকৌ + অধি - শুক্ষপক্কাবধি, অধি যথা--পরেতু অধি পরাধীনঃ, 

ঈন প্রচ্যয় করিয়। প্রয়োগ করিতে হইবে । মধ্যার্থ অন্তঃ যখা--বনান্তর্বনতি 

ঝনমধো বদতীত্ার্গঠ। 

(খ) যাজকাদি যথা--“হে[ত1 পত্যর্থভর্তী চ হস্ত! যাজক-পৃজকৌ । গণকো। রথ- 

পত্তিছ্যাং ম্নাপকঃ পরিচাবকঃ। উৎলাদকোছর্তকাধ্যাপকাশ্চ পরিবেষক। প্রযোজক 

ইমে প্রোক্তাই শেষং জ্ঞেয়ং প্রয়োগত১__ শ্ীরামতর্কবাগীশ । ভাবব।চে) অক প্রতায় 

হইলে ৬্চঠী সমাস নিষিদ্ধ নহে । যথা--তমোভেদি ক1 চন্ত্রন্য। 

বর্তমন-কালে বিহিত ক্-প্রত্যয়ান্ত যোগে যে ৬ঠী হয়, তাহার সছিত সমাস হয় না 

(“ক্কেন চ পুজায়াং”-_-পা ২২১২)। বথা--রাজ্ঞাং জ্ঞাত নরাণাং পুজিতঃ। 

অধিক্রণ-বাঠ্যে বিহিত কত প্রতায়াস্ত যোগে যে ৬ষঠী হয়, তাহার সহিত সমাস হয় ন' 

(“অধিকবণবাচিন] ৮*-- পা ২২ ১৩)। যথ।--ইদমেষামাদিতং গতং ভুক্তং বা। কর্ত' 

ও কম্ম উভয়ত্্র যী সম্ভীবন1 থ।কিলে কর্ধে ষে ৬্ঠী হয়, তাহার সহিত সমান হয় ন 

€ “কন্মণি পা ২২'১৪)। যধা--গবাং দোহো গ্রোপেন, সমুদ্রস্ত বধ্ধো বাঁনরৈঃ। 

যেসকল কৃদন্ত শব্দ বায় হয়, তাহাদের সহিত ৬্ঠী সমাস হয় ন1। খা শ্বীক্গণন্ত 
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₹২। অমমী হীষ্ত্তাকিমি: | (ক) 
শৌগ্ প্রভীতি (৫০) শকের সহিত সপ্ম্যস্ত পদের সমাস 

হয়। যথা” ভান আীষ্ভ: ভালহীব্ভঠ আহ স্ীব্ম: আহ্ল- 
সরতীবা:, হব অহ্তিন: হ্যদক্তিন:, লীভাঘা জগ: ল্ীভা- 
মা: জন্ম লিদৃষ্য: জমলিনন্য:, সানটি ম্যহ্জম: ক্সানন- 

হ্যক্জ; ব্যাবসা দক্ধ: আলী | 

হ। জনক (দা হ118হ) 
“খণ' বুঝাইলে কৃতা-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের সহিত অপ্তম্যন্ত পদের 

সমাস হয়। যথা, মাঝ ইর্জানহ্অল্ কবল, অসম দবিহ্ীত্ 

নমঘহিত্ীচ্যম্ ক্বাল। 

*₹৪ | জীলান্ীবান্বাম্সনা: (দা হ।818%) 
ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের সহিত দিন ও রাত্রির অবয়ব-বোধক 

সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়! যথা, লাস জল মৃল্বাস্- 
জনম্, কসবা জলল্ কআপহাক্জজনল্, দুভ্বহালী জন ঘৃত- 

বালজনল্, বসহ্হানি জলল্ আপহ্হালজ্মলল্। 

ধু 1 জ্ন্মাযা জাজ্মল্ালিলা । (খ) 

কৃত্বা। শতৃ ও শান প্ররত্যয়্াস্ত পদের সহিত নমাস হয় না। যথা--দেবন্য কুর্বন্, 

ব্াহ্গণন্ত কুর্ববাণঃ | 

(ক) “নপ্তমী €শীতি২শ (পা ২১1৪৯); “দিদ্ধগুধপকবন্ধেশ্চ” (পে! ২১1৪১) । 

(৬২০) হব, ঘুদ্ল, কিনব দরনীঘা, ঘনীন, অত দহ্তিন, উর বদনাঃ 

নিত, ভিত্ব, ম্যজ্জ, দন্ধ ইত্যাদি। 
( খ) "ধ্বাজেণ ক্ষেপে (পা ২১18২) 



২৬, ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ ভাগ ) 

“নিন্বা' বুঝাইলে কাঁক-বাঁচক সুবস্ত পদের সহিত সপ্তম্যস্ত পদের 

সমাস হয় । যথা,__নীপ্ঘ জ্ান্দ জন লীগ্রজাজধ:, নীঘনাম্:, 
নীঘজ্ন ত্র; স্সলনব্ষিন ভুন্বঘ্র: । (ক) 

হহ। দুতাহিইজ্জইমিলন্ধনলল | (২) 
একবচনান্ত অবয়বীর সহিত পুর্ব্ব অপর, অধর, উত্তর, ইহাদের 

সমাস হয়। যথা, দু জাঘব্ৰ দুসজাম: | এইরূপ ক্সঘহ- 

লাম?) ক্মহভ্যাছ:, ভন্মহজাঘ: । একবচন না হইলে হয় না। 

যথা, দু জ্ালাধ্যাল্ কসালন্নবব্র । 

₹৩। ন্যস্ত নর্দবজল্ (দা ০৭) 
একবচনান্ত অ'য়বীর সহিত ক্লীবলিঙ্গ অদ্ধ শকের সমাস হয়। 

যথা, -আভ্ব দিম্নজ্ঞা; স্সপ্বনিম্সক্ী। অন্য লিঙ্গে হয় না। বথা, 

_স্ঘামন্ আব্রঃ। একবচন না! হইলে হয় না। যথা ক্স 

দিচ্সীলাল। (গ) 
পাত পাশ শপ তাপ ০ 

(ক) তাংরখ দাঞ্চ যেমন এক স্থানে অধিক-ক্ষণ থাকে ন',স্ইরূপ ষে ব্যক্তি তীর্থে 

কাকেপ সায় কত্ত ঝর্ষে অনবস্থিত, তাহাকে 'তীর্ঘকাক' প্রভৃতি বল হইয়। থাকে। 

--গ্নোয়াচন্র | 
(খ) "পুর্বপরাধংরাত্ুরমে কদেশিনৈ কাঁধ করণে” (পা ২২১) 

(গ)ভাষ্ঞ্কাগের মতে এরুপ স্ুত্রের কোনই প্রয়োজন লাই। এই একদেশি- 

নমাদ বঠী-*মাসের বাধক । কিন্তু ভাষ্যকার বলেন, এই সকল স্থলে বঠী-নমাসও হইতে 

গারে। যথা--সপুপাঞ্ধং ময়। ভক্ষিতং, গ্রামাদ্ধীং মর! ভন্ধম।: অতএব ভাঝ্খকারের 

মাতে অর্ধং পিপ্লল্যাঃ এই বাক্যে যেমন অদ্ধপিপ্পনী হয়, সেইরূপ পিগ্ল্যর্ধম্ এইকাপি বনী 

সমাদও হইতে পারে। কৈয়ট বলেন, পাঁণিনি ও কাত্যায়ন অপেক্ষা ভাব্যকখুরেরই 
অধিকতর প্রামাণা, কারণ ভাষ্যকার ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর লক্ষ্য দর্পন 



৬ৎপুকষ-সমাস। ২৬১ 

₹০। জানা; দৰ্লাব্ধিলা (দা 1২14) 
পরিচ্ছেস্ত-বাঁচক পদের সহিত কাল-বাঁচক পদের সমাস হয়। 

যথা,--লাঘী জানব্ম লাঘজাল: (ক), অলী স্নহ্স নম্থলঃ। 

₹। হ্জ্হ্ঘনানিনা অ। (খ) 

একদেশ-বাচক পদের সহিত কাল-বাচক পদের সমাস হয়। 

ই০। ম্মক্টীওজ্ হজ্জহুক়্ান্। (গ) 
একদেশ-বাচক পদের পরবর্তী অহন্-শব্দ-স্থানে অঙ্ক হয়। 

যথা দুল ম্ক্ট: ঘৃআা:” লত্যন্ কঃ বম্য।8১ ক্সঅহম 
সন্ত; অসহাজ্:, ঘাম আভ্: ঘামাক: | 

*ই$। বানহন্। (ঘ) 
একদেশ-বাচক পদের পরবত্তী রাত্রি শকের উত্তর অন্ হয় ন্ 

করিয়াছেন। সংক্ষগ্তসাতর এবং (প্রীটমনোরমায় ভাষাকারেরই মত ০ম খন হইয়াছে। 

খণ্ড-বাচক অর্দ শা ।ন৮া নপু সক নহে। যথা, গ্রামাদ্ধঃ, নগর দঃ সম শ-বাচক আর্থ 

শব নিত্য নপু-সক। মুত্র তহারই শ্রহণ হইয়াছে । “অন্ধ; খণ্ডে সম হদ্ধীম।” 

(ক) “যন্ত হি জনাদুত্ঘং মাসে! গতঃ দ মাসজাত ইতি বব হ্রয়তে”. প্রো 
মনোরম। । “কালো জাতস্ত মাসেন পরিচ্ছিগ্ভতে । তথাহি--কিফান্ বাচলাইস্ত জাতগ্েতি 

অগ্সে মান ইত্যাদি প্রতিবচনং স চ ত্রিংশদ্রাত্রযাক্ক এব সংপছ্যতে* ।-গ্য়তঃ 

€(খ) “দর্ধোহপ্যেকদেশোইহা। সমস্তন্, সংখ্যাবিদায়েতি জ্ঞাপকাৎ” (পা 

৬৩১১০ ) শী 

চু গ) “অঙ্কে এতেভাঠ” (পা ৫৪.৮৮) 

৮ খ) “অহঃমবৈবকদেশসংখ্যা শুপুশ্যাচ্চ রারেঃ” (পা! ৫1৪৮৭) 
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ইত, অথাকে। যথা, নু াঈ; দুবহাল: (ক), লক্ষ হাল: 
লচ্যহান:, আৰ হান: ক্সনহহাল: | 

ই । নিলানা ছ্বিনীষ-নুলীম-নঘ্ চাবি । (৭) 
্ঠযন্ত অবরবীর সহিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, তুষ্য, ইহাদেশ 

বিকমে সমাস হয়। যথা,-ভিনীর্য লিভাবা: ন্বিনীঘলিন্থা, 
ল্রলীঘ লিজামা: ভুনীঘলিত্বা, লনুষ্র লিক্বাযা: ন্বপ্বলিন্থা, 
নখ নিল্বাধা: শ্জ্ঘমিন্া । পক্ষে ষ্ঠী সমাস । যথা, মিন্বামা: 
দ্বিনীঘল্, লিন্বান্িনীঘল্। এইরূপ লিলান্তনীঘম্, নিন্া- 
ভন্বঘল, সিন্বানৃয্যল। (গ) 

ইই। ক্স্ধ আন্ব্যা দুনন্ব । (ঘ) 
চতুর্যন্ত পদের সহিত অলম্, এই অব্যয়ের সমাস ও চতুর্থ্যস্ত 

সত্রীলিঙ্গ পর্দের পুংবন্ভাব হয়। যথা,_স্সন্ব জীনিজ্সার ন্সন্- 
জীন্িক্জঃ ৷ 

ই৪ | আলাইহ: জান্নাতী ভ্লিণী্বত্া | (উ) 
ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীঘ়ান্ত পদের সহিত অতি প্রভৃতির 

(ক) তন্ববোধিনী-মতে একদেশি-সমাস-স্থলেই এই নিয়ম । কিন্ত বদি রাত্রি শবের 
একদেশে লক্ষণ স্বাকার রিয়া কর্মধারর় সমান করা ৰ'য়, তাহ! হহলে “পূর্বরা ব্রি: 
এইরূপই হুইবে। 

(থ) “দ্বশীয়তৃ চায়চতুর্থতুর্যযাপান্ত তরস্তা ম্* (পা ২২৩ ) 
(গ) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে 'তুরীর" শব্দও ইহাগ অন্তর্গত । 
(ঘ) “দ্বগুপ্রাপ্ত'পন্ন।পংপুবিগ,তসমানেহু প্রতিষেধে। বচ)2” ৬ ব। ১৫৪৫) “অত 

জ/পকাৎ সমাস:*--ভটোজি 
(৬) “অত্যাদয়; ক্রান্তা ্ র্থে ছি ঠীয়য়!" ( ব। ১৩৩৬ 

স্পপিসত পিপিপি নাশ শিপ ৩ পাস পপ পিপাসা ৬ ০২সপাশী। 
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দমাস 'ওঃস্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়ান্ত পদের পুংব্ভাব হয়। যথা,-_ 

স্মলিন্ান্ন-দ্বহাল্ অনিব্বঠ তন্দান্নী নব্বাল, তন্ জঃ। (ক) 

ই) স্ষন্বাহৃয: নষ্তাী ু লীঘঘা | (খ) 
ুষ্ট' প্রভৃতি অর্থে তৃতীয়ান্ত পদের সহিত *অব প্রভৃতির সমাস 
ও স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ান্ত পদের পুংবন্ভাব হয়। যথা, _ক্ষনন্ৃভ: 
জীজিব্বঘা সসবজীজিন্ব: শর: বক্জ্হ: জন ভুল; | 

৪ । দত্যাঁত্ষী জন্রানাতী ভবলুছ্যা । () 
গ্লান” প্রভৃতি অর্থে চতুর্্যন্ত পদের সহিত “পরি' প্রভৃতির সমাস 

ও স্ত্রীলিঙ্গ চতুর্যন্ত পদের পুুবন্ভাব হয়। যথা, দহ্বজ্বাল: 
স্ম্যঅলাঘ নহ্মধ্যম্রলঃ | 

ই৩। লিবাভুঘ: জান্নাতী দভ্তজ্বা | (ঘ) 
'তরান্ত' প্রভৃতি অর্থে পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত 'নির্' প্রভৃতির সমাস 
ও স্ত্রীলিজ পঞ্চম্যন্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,__লিচ্জান্ন: 
লদীজ্াক্া; লিজ্জীয্াকিন:, ভক্সিনী লিভানা; ভন্লিতু: | 

ইন রা কল | (উ) 
জ-এত্যয়-নিষ্পন্ন স্স্ত পদেব সহিত ত সামি ও স্বয়ম্, এই ছু 

পা সত সপ শপ ১৪ ০ পাসিিপপসপ্পি ০ পি পপপলপলাপপপাপা পপ পপি পলাশী শি শাকিলা টস পিপি ক পক পা ১ আলা 

(ক ) ) এই গুণিকে 'প্রথাদ? সমান বলে। প্রা সমাদ তৎপুরুষের অগ্তগত হুহলেও 
সমক্ত পদ বহুব্রীহি নমাসের মত অন্ত-পদার্থ-প্রধান হয়| 

.(খ) অবাদয়ঃ ক্রস্টাছার্থে তৃতীয়য়া* (বা ১৩৩৭) 
(গর) পর্ধ্যদয়ো প্লানাছাথে চতুর্ঘ্যা" (বা ১৩৩৮) 
(ঘ) নর দাঃ ভ্রান্ত ছ্যর্থে-পঞ্চমযাশ (বা ১৩৩৯) 

*(উ) “স্বরং জেন” (পা ২১২৫); "লাম (পা ২১1২৭); “উকপ্ভধমৈক- 

শবধ্যং চ সমাসত্বাদ ভবাত” (কাঁশিক।) ঙ 
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অব্যয়ের সমাস হয়। যথা, _বালিজনল, ঘার্সিঘাহিলল.; 

ব্মত্ুনল্, নন্হন্মম,। 

ই৫। লজ ভ্তরদা। কে) 
সুবস্ত পদের সহিত নঞ্জের সমাস হয়। যথা,-_ন লাক্লাঘ 
ক্মল্লায্মব্ঘ:১ ল লীঘঃ আলীঘঃ। ল দিঅঃ দিম: ল লিজ্ধল: 

সনিজন:, ল ঘিত্ব: স্সবিত্ব;, ন ন্তব্ল ক্সন্ত্বল, ল হৃষ্লল্ 
ক্সহতীনম্, ন তণজন্ম: আব্দলন্ম;। (খ) 

৪০ | হুঁমহুজ্ধনা (দা হ।হ।৩) 
কৃদন্ত ভিন্ন সুবস্ত পদের সহিত ঈষৎ, এই অব্যয়ের সমাস হয়। 

বথা,__সইজজ্ভাহ:, জসন্নিক্র:, উমছ্িনাত্ব:, হুমনন্ধ্বিন: । 

881 ক্সাজীমহৃত্র | (গ) 
ঈষদর্থ' বুঝাইলে স্ুবস্ত পদের সহিত আঙ্, এই অব্যয়ের সমাস 
হয়। যথা, স্সামন্তহ:, ্সাপিভন্ল', ক্সানাব্ভৰত ক্সাভীছ্িল: | 

৪₹। ব্ক্রণী মুজাতবাল্ | (গ) 
“প্রশংসা” অর্থ বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত স্ু, অতি, এই ছুই 
সপ পপি ৮ পাশে তক পপি শি পালিশ পল শা তীপপাি শিসপীশিশা পাশ শা ০ সি শশা পি শপ শপপিসপীপ পপ পপি 

(ক) নঞ্ঞ (পা ২২৬) 

(খ) নঞ্ের অর্থ ছর প্রকার। যণা-“তৎসাদৃশ্যমভবশ্চ তনন্থত্বং তদল্পতা। 

অপ্রাশন্তাং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীত্তিতাঃ 1” যথাক্রমে উদাহরণ--ন ব্রাঙ্গণঃ 

অব্রাঙ্ম? ব্রাদ্ষণনদৃশ ইত্যর্থঃ। পাঁপস্ত অভাব; অপাপম্। ন ঘটং অঘটঃ ঘটভিন্ন 
ইত্য্ধঃ। অনুদরী কণ্তা অল্লোদরীতার্থঃ। অকেশী নারী অপ্রশত্তকেশীত্যর্থ)। অন্রঃ 

নুরবিরো ধীত্যর্থঃ। রি 
(গল) “কুঃতি প্রাদয়ং” (পা ২২১৮) 

শপে পিপপশশশা শী 
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অব্যয়ের সমাস হয়। যথা, _ন্বহ্ত:, স্ৃল্াক্মাত্: ; ক্সনিন্থত:, 
স্সলিহুযান্ত্;খ (ক) 

৪ই | হলিন্তাাল্ । (খ) 
“নিন্দা” অর্থ বুঝাইলে ন্ুবন্ত পদের সহিত ছুর্. এই অব্যয়ের 
সমাস হয়। যথা, _হৃক্ছ ন্, ভনানি:, তৃত্বহিনল্, তৃচ্ঘৃন্: । 

8৪ । জর মাপা ॥ (খ) 
'কুৎসিত? অর্থ বুঝাইলে স্থুবস্ত পদের সহিত কু, এই অব্যয়ের 

সমাস হয়। যথা, স্তন; জ্মৃক্স:, জা: | 

৪% | ঘন্বলিষদদকানি । (গ) 
ধাতুর সহিত উপপদের (৫১) সমাস হয় (ঘ)। যথা, 
8৫ 525725255222--222275522522-5542555755:22552-5215527288 

(ক) ১২ ঠ5ঠে ৪৫ পরান্ত সুত্র দ্বারা যে সমান হয়, তাহ “নিত্য লমাস। “নিতা- 

নমালে ম্ব্দবিগ্রাহী। নাস্তি, পদান্তরেণাথকথনম্”--নিত্য মাসে সম্মান পদের 

প্রয়োগে ব্যাদবাকা হয় না, পদাস্তর ছার! ইহাদের একতরের অথ বপ্তি হয়। 

বাহ পুরুষঃ এরূপ বাক্য ন1 বলিয়। “শোভনঃ পুরুষ; এঠরূপ বাধ্য বলিতে হইবে। 

এইরূপ শোভশেো ব্রহ্জধণঃ--হৃব্রক্ষণঃ, অত্যন্তং মৃহ্ঃশঅতিমুছুঃ। হছুষ্টং কুলম্- 

ছ্ষলম্ কুৎ্নিতো। ত্র ক্দণ:- কুত্রক্ষাণঃ, কুস্তং করোতি-_কুস্তকারঃ ইত্যাদি । 

(খ) “কুগ তপ্র'দঠ (২২1১৮) | 

(গ) উিপপদ্দমাতিউপ (পা? ২২।১৯) 

€&১) যেণ্কল ন্ুবস্ত পদ প্রভৃতির পরবর্জ ধাতুর উত্তর কৃত্*প্রত্যয় বিহিত হয়, 

তাহা |দগকে ডপপদ্দ রলে। কুস্তক।র, এ গুলে কুম্তম্ এই উপপদের সাহত কৃ-ধাতুর নমান 

ইইঞ্চ কুস্তকু এইরূপ হইলে অণ হয়। এইরূপ নর্ববস্ত। 

4 ঘ) ইহাক্ই 'ডপপদ সমাস" বলে। 
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জ্ন্ম্জাহ:, দলান্মহ:, লিমাহ', ভিলক্ধহঃ, দীলিন্হ?, গ্মম্মবৰ:, 
অল্ল্বহত, দাত ত্র: জিাঘত:, হ্ঘিজল্, দক, স্সব্জল:, 
অলরজঃ দনবা', ঝুজন: । 

৪৪ | তজযাত্র | (ক) 
ধাতুর সহিত উপসর্গের সমাস হয় । যথা, ব্বল্--বজবীনি, 
বহ্জাহ:, ঘক্জুন্স ; নি-__নিজঅল, ভ্িজঅ:, নিজিল্স; ক্সলি 

_স্মলিনিস্বনি, ক্সলিনন্জ:, ক্সলিলিত্য ; ক্সা-_জাহলন, ক্সাহব্ম:, 

ব্সাহ্জে । 

৪৩। জহ্ঘাহি-ভ্বি-ভাতস্ত্র (দা 81811) 
ধাতুর সহিত উরী (৫২) প্রভৃতি শব্দের, এবং ছ্রি ও ডাচ্ 

প্রত্যয়ান্তের সমাস হয় ॥ যথা,_জহী-_জবীন্মহীনি, জবী- 
জৰ্য্ঘম্, জবীন্জন্য (খ)। ক্মানিব-_স্সালিজ্জহীলি, স্সালিচ্লিতা, 
স্মানিজ্জুয । সাতৃন্__মাতৃলননি, সাৃলীন:, সাজু । ছি 
বীক্গহীনি, বীন্জাৰ্:, বীজ ; ক্ীলন্রনি, মল্মীলান:, 
নবীন । ডাচ--ক্লযাজহালি, ভবলঘাজব্য্মজ, ঘলমাজন্ৰ ; 
কৃ'ব্বান্মবীনি (গ), কৃ:ন্থাক্গিযা, ভৃঃব্াজ্সব্স | (ঘ) 

(ক) “কুগতিপ্রদয়ঃ” (পা! ২২১৮) 

(৫২) উরী, উররী, আবিস্, প্রাছুসূ,। স্ব স্বাহাী, বধট্, বৌধটু ইত্যাদি ।. 

(থ) “তদুরীকৃত্) কৃতিভির্বাচম্পত্যং প্রতারতে"--মাঘ 

(গ) “যত, দন্দহাতে লো কমদে! দুঃখাকরোতি মাম্"-মাঘ 

(ঘ) ৪৬ হইতে ৬* পরাস্ত ১৫টা হুত্র 'গতি সমাসের" অন্তর্থত। 



তৎ্পুরুষ-সমা। ২৬৭ 

8০ । “ক্সলু্হব্ঘ্বালিলিদহ (দা 11812) 
ধাতুর সহিউ,অনুকরণ-শব্দের সমাস হয়,। যথা, _ব্বান্জ্হীলি, 
ব্বাহ্ন্হব্ঘজ, ব্ত্ৰানুজ্ন্স ; জালন্জাবীনি, জালল্ল্গিঘা, জলল্- 

জ্ন্ম। ইতি শব্দ পরে থাকিলে হয় না। যথা,্ত্রাভিলি 
জলা লিভীব্রনি। 

3৪. | স্সাহযালাহ্হমী: অলী (দা 181হহ) 
' যথাক্রমে আদর ও অনাঁদর অর্থে ধাতুর সহিত ফল ও স্মবন্ 

শব্দের সমাস হয়। যথা মজ্হীলি, অক্জাহ:) ব্বকজন্স ; 

 আ্মন্বজ্বীনি, ব্সঘত্নিনা, শস্তলী্য | 

১০ 1 আসন্ন (দা 818 €৪) 
ভূষঠ” অর্থ বুঝাইলে ধাতুর সহিত ন্সন্ব্ূশব্দের সমাস হয়। 
যথা, জ্সক্মন্রবীনি, ক্সল্ত্বুহঘন, ক্সল্বভ্রুন্স । (ক) 

411 শ্গাবাব্পবিনন্ত (দা 81815%) 
ধাতুর সহিত ্মন্নত্ শব্দের সমাস হয়। যথা, দন্বস্থন্য, 

নচ্্ স্বলা হু: । আ্ন্ননভলি, ক্যন্নলীন:, ন্নমুঘ । পরিগ্রহ 
অর্থে হয় না। যথা” ক্সন্লন্টত্না মল স্বর্ন সহ্বিঃষ্া বান 
ছুন্সগ্র্ঃ। (খ) 

পি তত শিক পিস্পি পশশিশপিী পিকপগাশী | আপ পীিস্পপসপশি ীপিশীতি সপ পপি 

(ক) ভূষণ ভিন্ন অর্থে হয় না। যথা অলং ভুক্ত ওদনং গতঃ, পর্ধ্যাপ্তং 
ভুক্ত) গত ইতার্থঃ ।, 

4খ) “হত্বা। গমনং দ্বিণিধং, হতং ত্য তং গৃহীত্ব। চ। তত্র ষত্র হতং ত্যক্ত। গ্মনং 
উত্রৈধ অন্তর গত ইতুদাঠরণম্। অন্যত্র তু অন্তত! মুধিকং গ্তোনো! গ্রতঃ--হতং 
খ্ৃহীক্ৈব গত ইত্য্থঃ*-_বৃমুগ্ধবোধঃ। 

সী সী পাশপাশি পিটিশ শিপ শিশাতি তত? তি শপ 
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4২1 দৃহীওল্ঘঘল্ (ঘা 8181৩) 
ধাতুর সহিত দ্বুম্ এই অব্যয় শব্দের সমাস হর্(। যথা, 

ঘুহহ্জবীলি, মৃহ্হ্জাহ:, ৃহক্জন্য । 

দুহ। আসা ভ (দা 1181০) র 
ধাতুর সহিত গ্সহনল্ এই অব্যয় শের সমাস হয়। ষ্থা)-- 

ক্সহ্বজ্ডুনি, ্ষহ্নভুল:, ক্সহ্বত্ন্য । 

48 । ন্মভ্জবান্মপ্রনহ্স (দা 1815৫) 
বদ ধাতুর ও গত্যর্থ ধাতুর সহিত জ্সম্জ্র এই অব্যয় শবের সমাস 

হয়। যথা” গ্ষক্ভুনরুনি, ক্সভীত্য ; স্সম্ভুান্ুনি, ক্সনু- 
বন্স, প্সমিত্লদিন্যশ্রঃ। (ক) 

১ | নিহীওন্লভর (না 2181৩) 
ব্যবধান বুঝাইলে ধাতুর সহিত তিরস্ এই অব্যয় শব্দের সমাস 

হয়। যথা, লিকীলন্রনি, লিহীমান:, নিবীন্নুল । (খ) 

&হ। লিল্লাসা ল্জি (ঘা 181৩২) 
ক-ধাতুর সহিত তিরস্ এই অব্যয় শব্দের বিকল্পে সমাস'হয় । 
যথা, নিহ্জ্জন্স, লি: জলা । 

১১। বাহ্বান্মধ্থনীলি তব (দা 181৩৪) 
কপ পেশ পা পপ শপ পপ সপ ০৮০৯ শপ পাশ জপ 

(ক) অবায় ন৷ হঠলে হয় না। যথা--জলমচ্ছং গচ্ছতি--দিঃকৌ, 

(খ) নন্তর্ধান না বুঝাইলে হয় ন।। যথা_-”তিরো তুত্ব। স্থিত, পার্স্বতে| তু 
ইতার্থচ”-তত্ববোধিনী 
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কধাতুর সহিত বাদ্বান্ (৫৩) প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে সমাস 
হয়। যথা+-৯»ববান্বানজন্স,। ঘাজান্ জনা; ললবহজন্ঘ, নম: 
জা ; লমবজন্ৰ, জা জা; লিহ্যান্ধন্স, লিহ্যা জ্ন্না। 

খন । আনলন্যাঘ্ান তহবি-ললবী | (দা$।81৩%) 
ক-্ধাতুর সহিত ততৰঘ্বি, নলঘি, এই ছুই সপ্তম্যন্ত পদের বিকল্পে 

সমাস হয়। যথা, _তহবিজন্ৰ, তি জলা, ব্জীজ্জন্ঘনস্তঃ 
নলপিষ্ধান্স, নলনি ভ্বত্না, লিস্বিন্রান্গ্র:। উপশ্লেষ অর্থে হয় 
না। যথা, ত্বি আযিলা। (ক) | 

%৫ | অম্ঘ দহ লিনন্বল জ (দা £181৩হ) 
ক-ধাতুর সহিত লচ্ম, মহ্, লিনন্বন, এই তিন সপ্তম্যন্ত পদের 

বিকল্প সমাস হয়। যথা, লচ্ষ জজ্স, লঙ্ঘ জল্বা; অহজ্ন্ 
অই জবা; লিনন্বলজ্ন্স, নিনন্লল জলা (খ)। উপশ্লেষ-অর্থে 
হয় না। যথা-লচ্ঘ মনিলা, দু গলা । 

ই০। লিল্য' সব্ন দাব্যা্দঘলল (দা 181৩৩) 
'বিবাহ' (গ) অর্থ বুঝাইলে কৃ-ধাতুর সহিত স্বনী, ঘাহ্থী, এই 

সপ সা আপা পপ 

(৫৩) ন্বান্ান্, নিচ্ছা, নলবৃ, সানৃব্ঃ অর্থ, অঙী না) সত্ত্বা, তথ্যন্, হীলন্, 

ন্) নিনধন্তল, মন্তত্বন ইত্যাদি 

(ক) অত্যাধান-উপগ্সেষশ নংযোগ । 
(থ) “নিবচনং ব্রচনাভাবঃ, নিবচনেকৃত্য বচনং নিষম্য ইত্যথ:”-- সং-ন!, কৃৎ,৪৮১সু | 

« গ) উপযমন -বিবাহ; মতান্তরে উপযমন -ন্বীকার। হস্তেকতা পাণৌক্কত্য-- 
পরিণুন্প ইত্যর্থ ইতি তত্ববোধিনী। স্থীকৃত্য ইত্যর্থ--ইতি সং-মা। ( কৃৎ, ৩৭৭ স্মৃ)। 
হস্তেকৃত্য মহান্ত্রাণি_-ভট়ি। অন্য অর্থে হয় না। বথা-হত্তে কৃত্বা কার্ধাপণং গতঃ। 



ইঃ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

দুই সপ্তম্যন্থ পদের “নিত্য' সমাস হয় । যথা,-_-্ীজন্য, জান্মী- 

জ্ান্স, হাহজঙ্্ম জভীব্সত : | 

8) লল্দ,ম: জলানাঘিন্বব্ম: জন্মঘাহ্জ: 

(না 1118৭) (ক) 

যে তৎপুরুষ সমাসে সমন্তমাঁন পদ সকল সমানাধিকরণ, অর্থাৎ 

বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন, অথবা অভেদ-সন্বন্ধে একার্থ প্রতি- 
পাদক হয়, তাহাকে জন্কঘ্রা্ বলে। 

হৎ। নিহ্বসণ। অিঙ্গাচ্ৰ ঝা অন্তু (দা 114৩) 
বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের সমাস হয় । (খ ) যথা 

লীব্বন্ তল্দন্দ্ লীব্বীল্সভম্, জীন: দন: জীনদনল:, ভহ্যাল, 
শভুন্দজ্ ভহ্যীহুক্মল্, লন: সন্পন: ললদল্লন:, লম্ু নল্বল লমুহ- 
নন্মলল্, লনল্ গ্সলঞ, নজালল্, অল্ন নীজা: অজ্জন্ীজ্জাং, নিও 
ইত্রা; অিজ্জহৃনা:, ভকী অন্ন: ভভুনন্নম:, জ্বহ্লি শ্বন্হন ভ্বৃহমি- 

স্রনুলম্, লন; জন্বঘহ; লন্মজন্বঘহ:, ভল্ ঘ্বহন: ঘন্দ:ুম:, 
লক্কান্ ইল: লন্াইত্র;, লভগান্ নীহ; লল্কানীহ:, অহল: দ্বহ: 

অহ্মদ্বক্ম:, জল: বতাজ্হয্ঘ: জলবলঘাজহব্থ:, জহন্ লঘা- 
২৬সস্পপপীস পপ পপ লা পা স্পা পপাসপপপীপপসপ পপ 

(ক) "ম্বার্থে তুল্যাঁধকরণনমসঃ কর্ধধ(রয়১--প্র-র-ম।| 

(খ) সুত্রে 'বহুলঃ শব্জের প্রয়োগ থাকায় (১) বোন কোন স্থলে সমাস নিজ হয় 

অর্থাৎ বাকত। খাকে না। যথা--কৃকুদর্পঃ। (২) কোন কোনগ্থলে সমাস হয় না। 

বথা--রামে জামদগ্যঃ। 
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নিজ: জহবযাঘিজ:, ঘল ক্ষমঘ: জমলত: (ক), ক্সী ভন: 
নন্ঘন: উন ম্থা; লবনমস্তা:। 

হই । অন্ দু লামিনদ'হজ' জন্য | ৫) 
কর্মধারয় সমাস হইলে ভাষিতপুংস্ক (৫৪) স্ত্রীলিঙ্গ পূর্ব পদের 
পুংবন্তাব হয়। যথা,ন্তনুহী অস্ভিা ত্যন্হবলভিব্বা, জ্ঘা 

স্রনুতক্জী জহ্ল্ন্ক্জী, ঘান্ছিন্া হী দান্জব্ভী, সভ্বলী জাল্যা 
সজ্মজন্যা, ঝ্বজজ্জী লাহ্যা ভ্বজসলাহ্যা, লাক্ত্ধী লাহ্যা লাল্াথ- 
মাহ্সা। উপ-প্রত্যয়ান্তের হয় না। যথা নালীক্; জাহ্ঘা 
ন্রানীক্বমাহসা । 
ই৪। দল নজ্নিষ্ষিন্ঘ লালভ্ (দা ২11০) 

শক শা পা পাস তি সি শী শপ আজ পাপা পপপশপাপাপা? পপ সপ 

(ক) সংজ্ঞ। ন। বুঝাঠগে সংথ)-ব(চক শবেব সাহত কল্মধারয় হয় না। সপ্ত্ধিশবদ 

সং্ঞাঁবাচিক, এই জস্ঠ যে কোন সাত জন খবিকে না বুঝায় মরীচি, অত্তি প্রভৃতি সাত 

জনকে বুঝায় । অ্ট্রৌ ব্রান্মণা;, পঞ্চ ক্ষত্রিয়াঃ গভূতি গুলে সংজ্ঞা বুঝায় নাই, অতএব 

মান হইল না। “ত্রিলোকনাথেন সদ মথদ্বিষঃ”--রঘু। এ স্থলে ত্রিলোক-শব 

সংজ্ঞা-বাচক নহে, তথাপি বর্ধারয় সমান হইল কেনে? প্রোমনোরমা ও তত্ববোধিনীর 
মতে 'ত্রাবয়বে। লোকান্তলোধঃ” এই বাক্যে মধাপদলে।পী কর্মধারয় সমাস হষটয়াছে। 

মলিনাথের মত তত্রিলৌকনাঁথেন' এই পদ্দে উত্তর-পদ দ্বিগু-সমান হইয়াছে । পঞ্চপুরাণ!- 

নাম্, দশদিক প্রভৃতি প্রয়োগ সংক্ষিপ্তসার-মতে অদাধু। গ্রোয়ীচন্দ্র-মতে ত্রিগুণ, চতুব্বগ, 

ষড়বর্থ প্রভৃতি শব্দ যঠী-সমাস-নিষ্পন্ন অথবা মধ্যপদলোপি-কর্ধ|রয-নিষ্পন্ন । চতু' 

দিগীশ, ঘ্বিন্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি স্থলে সংক্ষিপ্তপারের মতে দিগু সমান । 

(খ) “পুংবৎ কর্ধারয়জাতীয়দেশীয়েষু (পা ৬৩৪২) 

(8৪) যে সকল্জ শব একই অর্থে ্ ত্রীনি্ন পুংলিগর উভয়ই হয়, তাহীদিগকে ভাবি ত- 

পু'্ধ বলে; যেমন, শুত্র শব্দ সত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ই হয়। যে সকল শব, নিত লিজ, 

তাহাদিগকে ভাবিতপুংক্ক বলা যায় না। যেমন, শ্রী, লঙ্্বী প্রভৃতি। 
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নএ-বিশিষ্ট ক্রপ্রত্যয়ান্ত পদের সহিত নএং-ুন্য ক্ু-পরত্যযাস্ত 
পদের সমাস হয়। বথা,্জলস্্ লন্ ক্সজলম্থ' জলাজলল্ 
(ক), স্বত্ব লন্ হ্্বনষত্ব ্তললান্তুল্, দীলম্্ নন্ ক্সণীনত্ম 
দীনাদীনল্, জিস্তত্ব লল্ গনিত জিভ্াব্িভল্, অন্ধত্ব লল্ 
ক্সমন্্রম্ব ঘল্ধান্ধল। জমান-প্রকৃতি স্থলেই হয় ঘিদ্বজ্ত 

স্সপ্ুব্ধভ্ব, এর ণ স্থলে সমাস হইবে না। (খ) 

£%। নব্ধী ধান (দা 12৫) 
বর্ণবাচক পদের সহিত বর্ণবাচক পদের সমাস হয় । যথা,__ 

নীন্বস্ব ঘ ভ্ীন্থিনত্ব লীন্বত্ীছিল:, ীন্থিনস্ব ব মলস্ব 
্বীছিনস্মনব্ব:, দীনম্ব বব ঘ্বলন্বস্ব ীলঘ্বলব্: | 

হহ | দুতাঁলবজ্জান্বঘী: হী; | (গ) ৃ 
পুর্ববকাল ও উত্তর-কাল বুঝাইলে ক্র-প্রত্যয়ান্ত পদের সমাস 
হয়। যথা,_দ্ুক্ৰ' জান: সস্থাহন্তত্বিম: জালাবুব্বিম: । এইরূপ 

ুমীক্ডিল;, দীলসলিন্ত্ব:) ব্ক্তীনদলিভ্ত্:১ ভন্ব্লানদনি- 
হাদিন:, হুল্লামস্কুনল্, শুজীরীহ্খল্। 

ই৩। ভদলানানি ঝালান্যত্বন: (দা 18144) 
উপমান ও উপমেয়ের সমান-ধর্ম-বোধক পদের সহিত উপমান- 

সপ বাস শপ পর পল 

( ক) «একদেশকরণাৎ কৃতম্, একদেশাস্তরন্ত অকরণাৎ তদের অকৃতম্”-_ 
তত্ববোধিনী। | 

(খ) “নুঞ্আত্রীধিকেন নঞ্রছিতং সমন্ততে ইতি হুত্রার্থ+”--তন্ববোধিনী 

(গ্) "পূর্ববকালৈকসর্ববজরৎপুরাপনবকেবলাঃ লমানাধিকরণেণ* (পা ২১1৮৯)* 

পাস শীত দিসি পপি 
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_ৰাচক পদের সমাস হয় (ক)। যথাঘ্বন হু হাল: 

'্লস্াল: উন্থর হুল বালীব: ক্সব্যবনালীহ: ই হু তন: 
জীন্পন:, ন্সলব ছুন ভজন: ক্সলন্ীভলব্ব:, লনলীনিন 

জীল্ লত্রলীনন্জীলব্বম । 

হু ভদলিন জ্বালাহিলি: আালান্মাদশীহ 

(দা ২)14হ) 
ম্যাপ প্রভৃতি (৫৫) উপমান-বাচক পদের সহিত উপমেয়-বাঁচক 

পদের সমাস হয়। যথা, গ্বক্লী ম্যাগ ছুল ঘুক্লম্সা্:, ঘুম: 

বিশ্ব দুর দৃক্সর্তিন্:, কাজা ন্বন্হ জুন বাজন্বন্ছ ঘ্ুব্ত জলব্ল, 
বুব ভ্বত্ব্দলবল ও জহঃ ভ্দিঅবজলিন্ন জহন্িজব্বমল্, গ্সমহ: 

দক্প' কুল ক্সঅহ্দন্ন:, নহল ব্ঘান্জহ কু অভুলন্তঘরাজ্হঃ। 
উপমান ও উপমেয়ের সামান্য ধন্মের প্রয়োগ থাকিলে হয় না। 

যথা»__দুকদী ম্যাসস হুল সহঃ, ঝুব্ জলক্লিন স্তুন্হহল্। (খ) 
সপ পাশপাশি? পাশ শপ পাস সম শপ 

(ক) যাহার সহিত উপমা দেওয়! যায় তাহা উপমান, এবং বাহাকে উপম। দেওয়। 

বায় তাহ। উপমেয়। যে গুণ উপমান এবং উপমেয় উভয়েই থাকে, তাহাকে সামান্য 

ৰা নমান ধর্ম বলে। 

€ &৫ ) “ব্যাপ-পুক্গ বশ দিল-সিংহ-কণ্ঠীরবর্ধতাঃ। বরাহ-মহিযা কর্ষ-পন্ম-কু&র- 

ইন্তনঃ।' কষলং পল্পবং নাগ কেশরী বৃধতে। হরি: ॥ বৃযন্ন্ঃ কিশলয়ং কড়ারোহন্তে 

প্রয়োগভঃ ॥ -জরামতর্কধাগীশ 

( খর) পুরুষ ও ব্যাজ্রের মধ্যে শুরত্ব এবং মুখ ও কমলের মধ্যে হুম্দরদ্বই মা 
খর্ব । জাহার প্রয়োগ হওয়ায় ধান হইল ন!। 

১৮ 
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ই | স্মবাযাহুয: জ্বলাকিলিহুললভ্রাী । (ক) 
অভূত-তন্তাব অর্থ বুঝাইলে জন প্রভৃতি (৫৬ )'শব্দের সহিত 
স্বন্থি প্রভৃতি (৫৭) শব্দের সমাস হয়। যথা, ক্সস্ম ব্যয়: 

সবাঘ: জলাঃ স্মব্যিজলাত স্সপ্ুলা;: দু; জনা দুবজলা:, 
স্সহায; বাজ: জালা: বাজিজনা:; স্ব ব্য: আ ব্যতী লুনা: 
স্মক্িলুলা:, ক্সলিঘুত্যা লিদৃত্যা খুলা; লিঘব্যব্ুুনা:, ক্্ধমব্বা: 

মনা লা: জূমবুনা: (৫৮)। (ক) 
পপ শাপলা 

(ক) *শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদ্রিভিঃ" (পা ২১1৫৯), *শ্রেণ্যাদিযু চ্যর্থবচনম্” (ব! ১২৯৬) 

“এ স্থলে শ্রেণি এবং শ্রেণী এই উভয় শব্দেরই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। শ্রেণি, পু ও. 

কুট শব্ধ সমৃধ-বাচক"-_প্রভাপ্রকাশিকা। এ স্থলে অভূত-তন্তাব অর্থ বুঝাইবে, কিন্ত 

চি. প্রত্যয় হইবে ন!। চি, প্রতায় হইলে সমাদ নিত্য হয় এবং অবর্ণ ভিন্ন পূরববস্বর দীর্ঘ 
হয়। যথা-শ্রেণীকৃতম্। “একেন শিল্পেন পণ্যেন বা যে জীবস্তি তেষাং সমুহঃ 

শ্রেণিং*--তত্ববোধিনী। 
(৫৬) কৃত, মিত, মত, ভূত, উক্ত, সমাজ্ঞাত. সমাক্নাত, সমাখ্যাত, সম্ভাবিত, 

অবধারিত, অবক্ল্িত, নিরাকৃত, উপকৃত, উপাকৃত। “কৃত-ভূত-সমাজ্ঞাত-সস্ভাবিত- 

নিরাকৃতীঃ। গত উক্ত-সমাক়়াত-সমাখ্যাত-বিকলিতাঃ। মতাবধারিত-খ্যাত"মুক্ত-প্রাত- 

যুতানি চ। কলিতোপকৃতাজ্ঞাতাবধারিত-মুপাকৃতঃ। একবিংশতিরত্রোক্ত। শেষং জ্ঞেরং 

প্রয়োগতঃ 1” ্ীরামতর্কবাগীশ ূ 
(৫৭) শ্রেণী, পুন, মুকুন্দ, রাশি, নিচয়, নিধন, পর, ইন্ত্র, দেব, মুড, ভূত, শ্রমণ 

বদান্ত, অধ্যাপক, অভিরূপক, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বিশিষ্ট, পটু, পণ্ডিত, কুশল, চপল, নিপুণ, 

কৃপণ। “শ্রেণিঃ কুক্কুম-মূদকং পৃঃ, কুশলং নিধনং কুহছমং কুট: | ইন্ত্রঃ কৃত্রিম-পর্ডিত- 

মুড, নিচয়ে! নিপুণে। দেব-বিশিষ্টম! শ্রমণশ্চপলে। রাশিদ শিদধ্যাপকঃ পটু১। ত্রাক্গপ: 

ক্ষত্রিয়ে। ভূতে বদান্তঃ কৃপণো মৃছূঃ।"- প্ীরাম তর্কবাগীশ 

(৫৮) চি-প্রতার হইলে তন্নিষন্ধন কাধ্য-সমুদয়ও হয়। বখা-_শ্রেণীকৃতঃ, পুগীকৃতন 

রাশকৃত;, ্রেনীতু ত:, নিপুধীভূতঃ, রা শীভূতঃ, কুশলীতৃতঃ ইত্যাদি। ী 
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৩০ অভ্জাঘুত্াঁ ছিব: (দা ৭114২) 

যে কর্ধারয়ে পুর্বব-পদ-স্থলে সংখ্যা-বাচক শব্দ থাকে, তাহাকে 
ভ্রিযু সমাস বলে । 

9 | নত্ত্বিনাঘাঁলদহ্-অলাক্কাহ বল (দা 1181) 
তদ্ধিতার্থে, উত্তর-পদ পরে থাকলে ও সমাহার বুঝাইলে স্থিহ্ 
সমাস হয়। যথা, তদ্ধিতার্থে সম্্লিনশীলি; লীন ত্বত্ত; ? 
উত্তর-পদ পরে- নজ্্ব ভব্তা; দলাব্লহ্ঘ লজ্বত্বব্বাসলান্য; | 

প্রমাণ-শবব উত্তর-পদ পরে, ঘস্ব ও স্হ্তা;১ এই ছুই পদে 

দ্বি্ড সমাস হইল । (ক) 
পা স্পা পাতাশিশ সপ পাপপীপপ্মা্পবাসা স্পা এপ পপি পপ পাপপসাপ 

(ক)দ্বিগু সমাস তিন প্রকার। যথা-(১) তদ্ধিতার্থ-দ্বিগ, (২) উত্তরপদ- 

দ্বিগ, (৩) সমাহার-দ্ি্। মুগ্ধীবোধ ও কাতত্ত্রমতে তদ্ধিতার্থ-ছিগড দুই প্রকার। 

বথা--বিষয়-ঘিগড ও বাচা-ছিগু। যে স্থলে সমন্ত পদের উত্তর তদ্ধিত-প্রতায় হয়, তাহাকে 

বিষয়-ত্বিগড বলে। যথ।-দ্বয়োর্মাত্রোরপঙ্ডান্ এই বাক্যে দ্বিমাতৃ শব্দের উত্তর তদ্ধিত- 

প্রতায় হওয়ায় 'ঘৈমাতুরঃ' এইরূপ পদ হইল । এইরূপ পঞ্চানাং নাপিতানাম্ অপতাং 

পাঞ্চনাপিতিঃ, স্বাড্যাং শূর্পভ্যাং ক্রীতং দ্বিশৌপিকং, ছিখারী কঃ, অর্ধথারীগহ পঞ্চানাং 

গর্গাণাং ভূতপূর্ব্বো গৌঃ পঞ্চগর্গরপ্যঃ পঞ্চ ব্রাঙ্মণেযু দাধুং পঞক্রাহ্মণাঃ ইত্যার্দি 

তদ্ধিতার্থে বিষয়-দ্বিগুর উদাহরণ । যে স্থলে তদ্ধিত"প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, 

কিন্ত তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় নাই, অর্থাৎ দ্বিগু সমাসই তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ করিয়া 

দিতেছে, তাহাকে বাচ-ছিগ বলে। বখা_পঞ্চতির2গোতিঃ ক্রীতঃ পঞ্চ: এ স্থলে 

সমাসের দ্বারাই তদ্ধিত-প্রতায়ের অথ উক্ত হওয়ার “উত্তার্থানামপ্রয়োগঃ” এই নিয়মানু- 

সারে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইল না। অতএব এ স্থলে বাচ্য-ছিু। এইরূপ 
বিবর্ণ, ছিসহশ্রম্ ইত্যাদি। পাশিনি ও ক্রমদীঙ্ব্রের মতে কেবল বিষয়-ছ্বিওই আছে, 

'বাচাছিগ নাই। ইনার মতে তদ্ধিত-প্রতায়ের উৎপত্তি সর্বত্রই হয়, কিন্তু কোন 
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৩৭ | ্সহ্ব্লাহীদ্ জলাস্কা । 
সমাহার দ্বিগু হইলে অ-কারাস্ত শব্দের উত্তর ছু হয়। যথা_ 
নমাব্যা ভীল্ালা লাভা: লিভীজী, নৃত্য হালা ঘলাস্বাৰ; 

্বতচ্মহী, ঘত্তালা লল্বালা ভলাস্থাব: দস্বননী, মানা স্লানা 
বলাস্কাহ;ঃ ঘমমনী । 

৩ই | ন শুনা: । 
স্ুিনল প্রভৃতি শব্দের উত্তর কুদ্ হয় না। যথা, __লম্বাব্থ। 

বুনলানা বলাক্কাহ: লিষু্নল্, ল্বনবব্ধা ঘ্বালা বলান্তাহ: 
তরনবহৃষল্, অস্থালা ঘান্বায্যা ভলাস্থাহ্: মম্বালল্। 

৩১। লমৃহন্মজন্জাহমস্্ (ঘা ৎ।)৩৭) 
নমৃহম্যঘন্ধ” প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় (ক)। যথা” 

নঘুৰা স্ববন্ধ: লনৃহ্্ম বন্ধ: খ), হজ লব ন্সনাক্ নল তন্থা্ 

স্বল্, লাহ্বি নিম্বন ঘব্র ক্সন্দিত্বল:, লান্বি জূলী$ি ল্য অন্ত 
'ন্দূলীলয:, গন্থী$স্র: আঅঘান্নহল্, গ্রন্যী ইচ্ঘ: ইহ্যান্নবল্। (গ) 

শপ প। 

কোন স্থলে সেই উৎপন্ন তাদ্ধত-প্রতায়ের লোপ হয়। “দ্থিগোলু'গনপত্যেশ ( পা" 

৪1১/৮৮)। সুখীবোধ ও কাতন্ত্রমতে উহ্াই বাচ্য-দবিগু। | 
(ক) শুত্রোক্ত চকার অবধারণার্থক। তাহীর ফল এই যে, ময়ুরব্যংসকা্ি 

শব্দের সহিত অন্ত কোন সমাস হর না। অতএব পরমমযুরব্ংসকঃ ইত্যাদি প্রয়োগ 
হইবে ন!।--তত্ববোধিনী 

(খ) ব্ংসয়তি ছলয্তি ব্যংসকে। ধূর্ত; (বি+ অংস +ণক ) ময়ুরপ্চাসো রি 
শ্চেতি মযুরব্যংসকঃ। 

(গ) অন্তর-শবোর সহিত নিত্য-সমাস, এইজগ দ্বপদ-বিগ্রছ নাই। টিন 
শঙ্ছ, ভিযাচী। 
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৩% | আসভ্আালননা গ্রাধিল [পন্থা । 
সতত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝাইলে আখাত পদের সহিত আখ্যাত 
পদের সমাস হয়। পদ নিপাতনে সিদ্ধ। যথা, -গ্মস্ীল 

পিক্রন কুন্বন ঘললললিমীয়ন অহ্যা নিঘাযা বা ক্ষস্মীলদি্বনা। 
এইরূপ নল্বলব্যজ্সনা, ব্ব্াহনলীহুনা, ব্বাহনান্বামলা । (ক) 

৩€ | ব্ব্ন-ঘুব্-্ান্যঘজ্যা হালব্ল্। 
সর্ব, পুণ্য, সংখ্যা-বাচক ও অব্যয়-শব্দের পরবন্তাঁ রাত্রি-শব্দের 
উত্তরক্সন্ হয়। যথা,--অভ্া কালিঃ বজ্যকাল:, ঘৃষ্ঘা হালি: 
ঘৃহ্যহালঃ। স্বিবালম, লিহালল্, ঘজ্বহাক্সল্ (খ), হক্হালল, 
গনিহাল:। (গ) 

৩৩। জ্সক্ীওস্তস্ত । 

সর্বব, পুণ্য, সংখ্যা-বাঁচক ও অব্যয়ের পরবর্তী গ্ষস্থন্-শব্দের উত্তর 

(ক) ইহার! ময়ুরব্যংসকাঁদির অন্তর্গত। “অস্মীতপিবতীয়ন্তী প্রসিতা ম্মরকর্মাশি"-_ 
ভটি (৫১৯২) 

কখন কখন সতত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ন1 বুঝাইলেও হয়। যথা-এহি ঈড়ে ইতি 

বম্মিন্ কর্মণি তৎ এহীড়ম্। উদ্ধর কোষ্ঠাৎ উৎহ্জ দেহীতি যন্তাং ক্রিয়ায়াং নম! 

(উদ্ধরোৎক্জ। | 

(থ) ৪ হুর দেখু। "'সর্ব্বিকদেশসংখ্যাতপুপাচ্চ রাত্রেসে ( প' 181৮৭) 

£?) অকিক্রান্তো রাত্রিমতিরাত্রঃ। ৩৪ হুর দেখ। সাংখাত-শব্দের পরবর্তী 

রাত্রি-শঙের উত্তরও অম্-প্রত্যয় হয়। বথা-_সংখ্যাতরান্রঃ। বোপদেব-তে বর্ষা ও 
দীর্ঘ শের পরেও হয়। কর্ণধার, তংপুরুষ ও দ্বিগু-সস।স স্থলেই এই কাঁধ হয়। 
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কন ও অহন্-শব্দ-স্থানে কক হয় । যথা” বসাক, 
ঘনাহক্কী; লন ভবনক্ষ:, অম্বত্ত অন্ন লন: সস্বাক্ক: । (ক) 

৩০ | ন অভ্ৰযাহ: অলাস্কাই (দা ১।8।০৫) 
সমাহার হইলে সংখ্যা-বাচকের পরবর্তী ন্বন্ শব্দ স্থানে কক 
হয় না। যথা, ্ ণীবভী: অলাভকাহ: হস: আবু, ভৃহ্যাত্: | 

৩০) নল দৃষ্তী ন্াঞ্ঞাল্ | (খ) 

পুণ্য ও এক শবের পরবস্তী শন্ন্-শব্দ স্থানে ্ক্ক হয় না | 
যথা,_মৃত্তান্বল্, হন্দান্:। (খ) 

০০ | অঁহজান্মমবাজ্যালক : | (গ) 
সংখ্যাবাচক ও অব্যয়-শব্দের পরবর্তী ক্ষতুত্পি-শবদের উত্তর 
'সন্ হয়। যথা” ক্সস্ৃব্ী লাবন্য ঘনত্্ল্ হাহ (খ), 
ননস্জম্, লিহডল্। (ঘ) 

০28 । হাজান্:-অন্বিক্ন্ভ (দা ১৪1৩) 

হাজল্, মন্থন ও ত্বত্বি শবের উত্তর হে হয়; টু ও চ. ইত, অ 
শপে পাশ পপ পক 

(ক) কত্বধারয়, তৎপুরুষ এবং সমাহার ভিন্ন হিরা স্থলেই এই কার্য হুয়। 

(খ) ৩ও €নুত্রদেখ। “উত্তমৈকাভ্যাং চ" (প। €181৯* ) 

(গু) তদ্ধিতার্থ-দ্বিগ্ড সমান। “ভ্বাছুলং ক্ষেত্রমূ, ছ্াঙ্গুল। ভূমি” । 'ভূমেরগ্যর্ধ" | 

মঙ্গুলম্-_এ স্থলে অ-কারাস্ত অঙ্গুল শব্দের প্রয়োগ হ্য়াছে। ইহার অর্থ বব-মান। 
“কঙ্গুলন্ত যবে। মত:"-অমরমালা 1--শ্রীরামতর্কবাগীশ 

(ঘ) নির্গতমঙ্কুপিচ্ছো। নিরঙ্গলম্। ৩৭ হুত্র দেখ। “তৎপুরূষস্তাঙ্গ লেঃ সংখা" 

বায়াদেঃ (পা 881৮৬) 
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থাকে । যথা, ্ ক্কানা হাজা শ্বাস মত্বান্ হাজা নস্থা- 
হাজ:; নহ্ললন্: অহনা: ভন্নললন্; ভন্নলাতব: ? হান্রঃ 

বব্া হালবন্তব:, দিত: ঝব্তা দিতনন্তব: । (ক) 

জথ। নাহলান্ত্িনাগ্ত | (৭) 

বী শবের উত্তর হ্থে হয়। যথা,-হাত্বী নী; হাজত: ঘহলী 

নী: অহলনন:, ভস নানী অললব্ত তৃম্মনান্রআল:, ঘজ্ভালা অনা 

শ্লাস্কাহ: ঘন্বল্। তদ্ধিতার্থে হয় না। যথা, অত্থলি- 

বালি: লীন: পত্তন: | 

তই কব্র)াখাতৎক; | 

নুদ্ম এই অর্থের বাচক তৰ্ শবের উত্তর হু হয়। যথা” 

স্মহ্বানান্ হ: জুন ক্সঙভীববজ্, ঘা ওয ভুত্সঘ: । (গ) 

2৪1 ক্সনীজ্মায:-ঘহমী লালি-ন্মঘী: 

( দা 4181৫.৪) 

জাতি ও সংজ্ঞা বুঝাইলে গমন, ্সজ্মল্, বব, ও হত, 

শবের উত্তর তথ হয়। যথা, জাতি-_তঘানঝল্, ভ্লামল', 

(| (ক) ৮১ হইতে ৮৮ পর্ন হুত্রগুলি কর্ধরধারয়, তৎপুরুষ ও ছি তিন অন্য সমাসে 

প্রযোজ্য নছে।, 

4 খ) “গ্বোরতদ্ষিতলুকি" (গা ৫18৯২) 

(গন) উরস্-শব হদয়-বাচক, কিন্ত এ গুলে লক্ষণ দ্বার! ্রধাঁনার্থবাচক। উর? 

অর্থই বক্ষগ্থল যেমন শরীরাঁধয়বের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ জঙ্বের মধ্যে প্রধান "প্রন 
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জাত্রাতন্তম, নব্ভুব্দবহ্ম্বল্। সংজ্ঞা_অস্থানভম্ মিব্ভাজন:, 

বীছিলাঘবল ১ জন্বত্ববল. | 

০ধু | ব্বাল-জীতাক্যাঁ লজ: রা 18188) 
মান ও ন্দীন-শব্দের পরবর্তী লন্বন্ শব্দের উত্তর হন্বু হয়। 
যথা১-ন্রালহ্স নন্বা ম্ালনন্:, বাঘা জল্সপ্র: | জুতা 
মন: জীঠ: ব্লন্ল:, ঘ লাঘী লল্বাত্বনি জীনেন্ব: (ক)। 

অন্তর বাক্সহ্বন্যা হাজলন্বা । 

০ | স্সন: তন: (দা 8৪1) 
সনি শব্দের পরবর্তী হল শব্দের উত্তর হবে হয়। ফর 
সলিল্দান্ন; স্বালল. প্সলিত্বী নহান্থ:, ্সলিত্বী ধলা । (খ) 

০৩ তদলালাদাক্ি (দা &।8।৩) 
উপমান-বাচক ক্ব্ূল্ শব্দের উত্তর হু হয়। যথা,ম্সাব্মম: 
হল লাক: (গ)। প্রাণী বুঝাইলে হয় না। যথা, _ন্ালৰ্: 
আ্রন্ব নালহত্া। 

ন্5ে। অক্মৰ-ন্যব-দুীদলালব্য: জনন: 
পপ উপ 

(ক) নিব _নবতন্্কর্খজীবী ন কম্ঠচিৎ প্রতিবদ্ধঃ"-_ইতি রি? | 

“কৌটতঙ্গঃ স্ব।লয়স্থানধীনকশ্তক্ষণি” ইত)মুশাসনমিভি--গঙ্গাধরঃ 

(খ) “অতিত্রান্তঃ শ্বানং জবেন ইত্যার্থঃ | অতিষ্বী নীচ ইত্যর্থঃ"--তত্ববোধিনী 

(গ) আকৃষ্যতে অনেন ইতি আকর্ষঃ (আকৃলী) । ঝোৌপদেব-মতে নমান- 

বাফ্য-_আকর্ষ ইব শ্বা। বিদ্ধানিবাস-মতে--আকর্ষ ইব আকর্ষ?, অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা 
অকর্ষ-শব্দেরই আকর্ষ-তুল) অর্থ। আবর্ষশ্চাপৌ স্বা চেতি আকর্ষন: ই 

শশী লা পপ পপ 
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উত্তর, মুগ, পুর্ব ও উপমান-বাচক শবের পরবর্তী 
ঘন্ধূঘি (কট শব্দের উত্তর তত্তে হয়।, যথা। _তন্মহন্ন্্ঘল ও 

ভ্মত্ঘলও 2200৮ ল.। উপমান- দব্বজলিন ভ ঘি 

দবজনজ্ত্রম্ । (খ) 

' 22"। লানী স্লিমীনেত্বিনাঘ্ব | 
দ্বিগু-সমাস-স্থিত লী শব্দের উত্তর হন্ন্ হয়। যথা- ত্বতীলাহরী; 

»ঘলাক্বাহঃ ভিলানল,, ঘস্্ব লানী ঘললব্ মজ্তবলানম্রল; | তদ্ধি- 

তার্থে হয় না। যথা, দস্বলিনীমি: জীন: মস্বনী: । ছিগু 
ভিন্ন স্থলে__াত্মী লী: হাজনী;, লীনা লী; লনীলনী: । 

৫০ । অ্বস্তাম্্ (মা 2181০) 
অর্থ,শব্দের পরবর্তঁ নী শব্দের উত্তর তন্তু হয়। যথা, স্সত্ব 
লা: ্ষ্নাত্রম। পরলিঙ্গ হইল না। (গ) 

৫$ | ব্ত্রান্া শিলামা। 

দ্িগু সমাস হইলে অথব! অর্ধ শব্দ পূর্বে থাকিলে স্ত্বাহী 
শব্দের উত্তর বিকল্পে হু হয়। যথা, নবী ব্বাহ্ধী গলাবা- 
মহ হিব্বান, লিন্াহি) কসর ত্ব্াহ্া; আস্্ন্বাবলও 
বস্ত্তাবী। 
কে) সক্ধি-্ উর; | "দকৃথি ক্লীবে পুমামুরু;”্৮অমরকোষ 

(থ) “ফলকং শরাবরণং চর্দ*--্ীরাম তর্কবাগীশ 
গণ) প্রীরাষতর্কৰাগীশের মতে অর্ধশীবহ, অর্ধনাবী, অর্ধনাবম্-তিন লিঙ্ই 

হইতে” পারে। 

শে সপ পাল 



২৮২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

৫৭ | দ্বি-লিজ্যালভ্: (দা ১৪1২২) 
দ্বিগড সমাস হইলে সবি ও নি শব্দের পরবর্তী ক্ত্ব্ি শের 
উত্তর বিকল্পে হনে হয়। যথা, দ্যীহজ্ন্জী: অঘলাস্াহ: 

নভ্লঅল, হনভ্ললি ; অজ্ভল লজ্লবি ; ভ্বানজ্সভী জন্ব- 
ত্য জনহ্রলব্: ভ্বনজ্রব্বিল: । তদ্ধিতার্থ-দিগ্ড সমাসে 
হয় না। যথ।- শ্বাক্যাল, 'সত্লবিক্ঘা লগীল: হবনতলি: | ছিগু 

ভিন্ন অন্য সমাসেও হয় না। যথা ছমীহ্নকি: হজ্ব: |... 

হহ। জনদহাক্ লম্মব্থ: | 
জনপদ-বাচক শব্দের পরবস্তী লল্মান্ শব্ষের উত্তর হন্নু হয়। 
যথা, ন্বহাসব লক্ষমা ভুবাছুলক্ষস: | এইরূপ ক্সনন্লিলক্স:, 

ললিত: । অন্যত্র হুনলক্্মা লাহত্ঃ। (ক) 

০৪ | নিলামা জ-লক্যাল্ । 
স্জর ও লন্ভন্ শব্দের পরবর্তী লাল শব্দের উত্তর বিকল্পে হবে 
হয়। যথা, ্জক্মিনী লক্পা জুলক্স:, স্ল্ক্া ; অক্কালনু:, 
স্থান্গক্লা । 

৪&। ক্মজন্্যান্বত্বমি। 

নবি শব্দের উত্তর ক্সন্্ হয়? চ ইত, অ থাকে (খ)। যথা,_- 
কক) এই সকণ স্থলে তদ্ধন্ শব্দের অর্থ ্রাঙ্ধণ। ৯৩ ও ৯৪ ত্র কেবল কশ্ধারয়,। 
তৎপুরুষ ও ছি সমাসে প্রযোদ্য । র 

(খ) বিষ্ভাদাগর মহাশয় এই শুত্রে ট প্রতায়ের বিধান করিয়াছিলেন। কিন্ত 

ই পাণিনি। মুক্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরপ-বিরুদ্ধ। পাণিনি-মতে অচ+ মুক্কবোধ-মতে 

অ। টং-প্রতায়াস্ত পদ হ্বীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত হই বার, কিন্ত এ স্থলে তাহা হইবে ন1। 
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বাবালন্থীর্ব বানান; (ক)। চক্ষু বুঝাইলে হয় না। যথা,__ 
নবাতন্বহ্য ক্মছ্ছি ভ্রানবজান্ি। 

৫ছ | নত্ব-লস্ভসানজ্ৰ তন: । 
পন, লস্থনু ও জান শের পরবত্তী ভন্বন্ শবের উত্তর হছে হয়। 

যথা” নব: ভন্থা স্ত্রী: লত্কান্ তদ্বা লন্বীদ্ঘ:, জান: ভল্া 
জালান্ব: ৷ 

৩। নিঃস্ব য-দৃষলাগ্তুম | 

নি: ও ঘৃক্মান্তথম নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, লিস্ষিল 
্বন্ত: লি:স্মঘঘমূ, দুহনব্তাস্ত: ঘৃহমান্তমল্। (খ) 

,হন। নিলনামা ভ্থাযাহি লঘু অজ্জল্। 
ভ্রামা (৫৯) প্রভৃতি শব্ধ বিকল নপুংসক হয। যথা; স্রন্বহ্ 

এই জগ্কই বৈয়াকরণের! এই গুত্রে টংপ্রত্যয়ের পরিবর্তে অ প্রত্যয়ের বিধান করিয়া 

ছেন। এই কারণে আমরাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শুত্র পরিবর্তিত কারয়! পাণিণির 

মতাচ্ছলারে অচ প্রত্যয়ের বিধান করিলাম । 

নকল লমাসেই এই শ্বত্রের কার্যয হইতে পায়ে। 

(ক) “গাব; কিরণাঃ | আক্ষিশবে। রঙ্ধাবাচী। বঠী-সমানঃ--ইতি তত্ব 

বোধিনী। এগ্নাবে। জলানি, তেযামক্ষীব গবাক্ষং পদ্মাদি। বাতায়নে রস্ত পুংলিঙ্গ:। 

1 এবং পু্করমক্ষীব পুকরাক্ষমূ, লবণমক্ষীব লবণাক্ষম্। সর্বত্র উপমেয়ন্ত ব্যাস্রাস্ৈরিতি 

€ ৬৮ নু ) কর্ণ্ধারয়১"--্ীরামতর্কবাগীশ 

০(খ) নি শরেনং নির্ববাপম্*--কাতন্ত্র (৩৮৮ পৃঃ )।1 “পুরুষাযুষজীবিগ্তে। নিরাতক্কা 

নিরীতয়ঃ*--রঘুবংশ 

৫৯) ছায়া, হালা, ধলা, ভ্তহা, লিমা । 
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ক্বনীতাঁ ভ্থাযা শ্দ্বক্াল্, শ্রন্থন্্ানা ; লীম্যা্বল্,বীবাকা ; 
অন্ধ, অনব্হা ; লাক্সব্বহলম্, লাক্াযাবলা ১. স্্রলিজম্, 

আলিয়া । (ক) 

৩ | লিন হ্থাতা না-গু | 0 
পুর্ঘব-পদার্থের বাহুল্য বুঝাইলে হ্ছান্রা শব্দ নিত্য নপুংসক হয় । 
যথা, লুন্বৃব্বা জ্ছাতা হুস্থ্ভাল্ (খ), জ্যহাব্াঁ জ্থাযা আৰ- 

জাতল্। 
8০০ | বলা হাজনহাহঘুতনা । 

রাজ-পধ্যায় শব্দ পূর্বে থাকিলে স্বলা শব্দ নিত্য নপুংসক 
হয়। যথা, _লদঘমল্, হুগ্ৰবেলল্, হুলঘমল্ (গ)। রাঁজন্ 

শবা পূর্ব থাকিলে হয় না। যথা-_হালঘলা । (ঘ) 

8০২1 ক্হ:দিম্ান্লাহিমুতনা ভব । 
হস্থব্, দিঙ্যান্ব প্রভৃতি শব্দ পুর্ব থাকিলে মা শব্দ নিত্য 
নপুংসক হয়। যথা, হক্ব:বলল্, গিজান্তলল্। অন্যত্র 

লব্্সঘলা, হুনহ্ন্নঘলা। 

২০৭ | জ্সম্যাা (না ৭১1২৪) 

৫ 

( ক) শ্বনিশম্--“কুকণচতুর্দশী । তন্তং কিল কেচিৎ স্বান উপবসন্তি"--তত্ববোধিনী 
(খ) 'ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিত্ত্তস্ত গোণ্ুগু'ণোদয়ম্-_রঘু। “ইক্ুচ্ছায়ানিবাদিস্ক:*-- 

পাঠে ইচ্ষুচ্ছায়+ আনিষাদিস্টঃ | 

(গ) ইনো নৃর্পতিঃ। “ইনঃ হুধ্যে নূপে পত্যৌ”-ইতি বিশ্বঃ 
(ঘ) কোন রাঁজ-বিশেষের নাম পূর্বে খাকিলেও হয না। বখা-চন্্রগুপ্তনত।। 
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শালা-ভিন্ীর্থ-বাচক তমা শব্দ নিত্য নপুংসক হয় (ক)। যথা, 

_হলীবলন্, হ্নীবা ঘলুস্থ জন্সঘ: ) জিহ্যবলল্, মিঙুলা ঘল- 
নান জুন্সগ্ব: । 

£০ই। দন জন্ধ তীদন্থনীনালফ্তাভী | 
নস প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে স্বন্তী গ্রভৃতির পুংবস্ভাব 

হয়। যথা কজঙ্তযা ক্সব্ত' জন্ৃতাহ্তল্,। ভব্ঘা কব 
সবাব্তল্, ক্ধত্যা: মান; জ্ৃক্ততম়ান:, ক্যা; জাম; সভহাল:; 
হ্যব্যা; অহ ল্যণহ্ন্, স্যব্া: ভীহ হ্যাজীহল্। 

প্রশ্ন ( তৎপুরুষ-সমাস ) 

১। তৎপুরুষ সমানে দমন্ত পদের কিরূপ লিঙ্গ হয়? ইহার কি কি বিশেষ 

নিয়ম আছে? 

২। হয়।, ওয়া, ৪ধাঁ, «মী, ৬ঠী, ও "মী তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়া এক একটী 

বাক্য রচন। কর। 

৩। খট্ার--ইছাতে কোন্ সমাস ? ইছার অর্থ কি? 
৪। দ্বিজার্থ হুপঃ__ইছাতে কোন্ সমাস 1 বিশেষ নিয়ম কি? 

৫। অত্র ঘাদঃ-_এই বাক্যে অন্বঘাসঃ হয় কিন11 কারণ দেখাও । 

৬। কোন্ কোন্ স্থলে ৬্ঠী-সমাস হয় না? উদাহরণ দাও। 

» (ক)0ঁভা শের ছুট অর্থহয়। বধ! (১) গৃহ, (২) সমু। ১০০ এন্ং ১১ 

তে যে দা পনের কথা বল! হইয়াছে, তাহার অর্থ গৃহ। এইলৃত্রে তে শালা শব 

কর্ধিত হইতেছে, ত1হার অথ সমুহ 
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৭। নিদ্ধারে ্ঠী-সমা দ-নিষেধ-নন্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কি আছে? ' 
৮। একদেশি-নমামের উদাহরণ দাও | ৃ 

»। অর্থ-শকের সহিত একদেশি-সমাসের বিশেষ নিয়ম কি 1 এ বিষয়ে কি বিশেষ 

বক্তবা আছে? 

১। তৎপুরুষ-সমাসে রাত্রি ও অহন্ শব্দের সম্বন্ধে কি কি বিশেষ নিম আছে? 

১১। প্রাদিসমাসের উদাহরণ দাও। অবকোকিলঃ--কি সমাস? বাক্য ও 
অর্থকি? 

১২। নঞ্ মাস ও উপপদ-মমাসের উদাহরণ দাও । 

১৩। কর্ণধারয় নমাস কাহাকে কহে? কর্ধধারয় সমাসে পুংবন্তাবের কি নিয়ম ? 

১৪) উপমানন্উপমেয়-হ্থছলে যে যে প্রকার কন্পধারয় হইতে পারে, তাহার উল্লেখ” 

কর এবং উদাহরণ দাও । 

১৫ । স্বিগ-দমীন কাহাকে কহে? ইহা করপ্রকার ? সমাহাব-ছ্িগর লিঙ্গ-নিয়ম কি? 

১৬। তৎপুরুষ সমাসে যে যে শব্দের উত্তর সমাসীন্ত হয়, তাহাদের উল্লেখ কর ও 

উদাহরণ দাও। 

১৭ । কিরাপ স্থলে তৎপুরুষ সমাসে সমন্ত পদ ্লীব্লঙ্গ হয়? উদাহরণ দাও । 

১৮। সমাস কর- উদ চ অবাকৃচ, অঙ্্ীত পিবতেত্যেবং মততমভিধীয়তে স্তাং 

ক্রিয়াযাং সা, সর্বব। রাত্রঃ, সর্ববমহঠ ছুয়োরহ্ের্ভবং, সপ্তানাং শতানাং সমাহার, পঞ্ানাং 

পাকাণাং সমাহারঃ, ছয়োরহেণঃ সমাহারঃ) প্রিরং সখ রাজ্ঞে। গৌঃ, দশ গ্লাবো ধনং যত্ত,, 

পঞ্চভিগেোভিঃ ক্রীতঃ, অতিক্রান্তঃ শ্বানম্, ছে আগ্রলী প্রমাণমহ্য, ছ্বয়োরঞলিত নুরাইুন্ত 

্রন্ধা, কুৎদিতে! ত্ক্গা, বৃদ্ধ উক্ষা, ইক্ষণাং ছায়া, বৃক্ষত্ত ছায়া, মৃগাঃ ক্ষীরম্, মনুষ্যাণাং 

ক্ষত্রিয়; শূরঃ, ছাত্রাণাং পঞ্চমঃ, অপাং তৃপ্তঃ পাচিকা! স্ত্রী, হুকেশী ভার্যয, বামোরঃ ভার্যয। 

১৯। সমাপ ও ব্যাসবাক্য লিখ--যুপদাক, পূর্ববাহ্ঃ, অপররাত্রঃ, উদ্বেলঃ, উনি, 

আপিকল:, শ্বাতানুলিপ্তং, খনস্তামঃ১ অধরপল্পবঃ, চতুষ্পদ, দেশাস্তরম্, হ্যহঃ, ছ্থাহ% 

পরমাহঃ, ছ্যঙুলম্, পুঙ্গ বঃ, মহা ব্রহ্ম: গবাক্ষঃ, মহোক্ষ:, হংসডিম্বং | 

২। ১৭ প্রশ্থোন্ত পদগুলির মধ্যে যে বে পদে সমাসাস্ত হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ 

কর এবং সুত্র লিখ। ০ 
২১। অর্দ্াম, গ্রামার্ধ : হাহ, হাহ) পূরব্বাহ, পূর্ববাহ। রাজসখি, রাঁজসধ)-- 

ইহাদের অর্থগত প্রতেদ নির্ণয় কর। 
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বহুত্রীহি-সমাস। ২৮৭ 

২২। সংকগাধন কর এবং কারণ দেখাও $-- 

পুত্রচড়র্থ, পটগুরুঃ পূর্বরাত্রৌ, পঞ্চমীকম্থাম্, পাচিকাস্তরিয়া, চতুধু'গী, পুপারাত্রিস্ 
একাহৃ3, মহারাজা, এতে রাজসখারঃ, রাজগোঠ বৃদ্ধোক্ষা, পুরুষায়ূঃ, বুন্ুটীশাবঃ | 

বহুব্রাহি-সমাস | 

8) লন্তুনীল্টি: | (ক) 
এই প্রকরণে যে সমাসের বিধান হইতেছে, তাহার নাম 

 বস্থীস্ছি। 

২। ম্মনজলল্মদহার্ (দা হব) 
একাধিক প্রথমান্ত পদ অন্য পদার্থে বিদ্যমান হইলে (খ), 

০ পশিশিসশিপশপপিসপিসপীা শশা শ | সীপপিপাশ | এপি পিপি পি 7 পিপি পি শ্পীশীপীপ পিপিপি পপ সপ পপ সক আট পপ ক পপ, পপ বশ 

(ক) সমানার্থানেকপদং বহিরর্থে সমন্ততে | শিত্যং বৎ স বহত্রীহি 1» প্রয়োগ. 

রত্ব-মাল! 

(খ) অর্থংযে যে পদে দমন করা যায়, তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য একটা 

পদের অর্থ বুঝাইলে। অন্য পদার্থ প্রথম।-বিভজ্ঞান্ত হইলে বহুত্রীহি-দমাস হয় ন1 | যধা--- 

বৃষ্টে দেবে যে। গতঃ স 'বু্টদেবঃ' এরূপ হয় না। এ স্থলে যে ব্যক্তি গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই 

অন্য পদার্থ, তাহাতে ১ম বিভক্তি থাকায় সমান হইল না। এই হেতু মূলে যে দকল 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে যদ্ শব্দগুলিতে ২য়! হইতে ৭মী পর্যন্ত বিভক্তি 

যোগ করিয়া প্রয়োগ কর! হইয়াছে, প্রথমাস্ত যদ শবের প্রয়োগ কর! হয় নাই। বন্ত্রীহি 

ছুই প্রকার, সমানাধিকরণ ও বাধিকরণ। সমহ্তমান পদে সমান বিভ্তপ্তি থাকিলে 

সমানাধিকরুগ বহত্রীহি হয়। মুলে যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিভ হ্ইয়ান্ছে। সে সসস্তাই 

বহুত্বীহির উদাহরণ । সমন্তমান পদে ভিন্ন বিভক্তি থাকিলে ব্যধিকরণ 

বহত্রীহি হ। জল্মাদি উত্তর-পদ হইলে ব্যধিকরণ বহত্রীহি হয়। '“অবজে] হি 



২৮৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

বতত্ীস্কি সমাস হয়। যথা,_্সাকী আালবী অন্ ক্সানৃতৃ- 
শ্ালৰী শ্রদ্ব: জল জন্ম বন জলনজন্্া ভু: হন্নে খল অব্জী 

হু্মন্নলী হবি: ভত্ব,নল্ ভন ঘজ্মাল্ ভত্ত,নীহ্জ: ন্ধুঘ+। 
হীছী নাস যত হাসান দ্বদন:, দদ্ুন্ধালি মানি অভান্ 

দদ্্রক্লব্ ঘহ: | 

ই। অঁভ্সঘাওল্যঘাঝল্লানুহাঘির্জত্বযা: বাই 
(দা ২২1২১) 
০ কাপ পপর মি 

বহুত্রীহিবখধিকরণে। জন্মাহ্যত্বরপদে”_-বামন। অবজণ অর্থাৎ অগত্যা আশ্রয়ণীয়। 

যথা --শরে জন্ম যস্ত ন শরজন্মা (রঘু ৩। ২৩)। শরবণে ভবে! বস্তা স.'শরশ্খণভবঃ 

€মেঘ ৪৬)। অশ্রাণি মুখে হস্ত সঃ অশ্রুমুখঃ (রঘু ৮1 ১৩)। নিধানং গর্ভে যন্তাঃ 

স! নিধানগ্র্ভা (রঘু ৩। »)। তত্তিন্ন স্থলে প্রায় বাধিকরণ বহত্রীহি হয় না। যথা 

ব্যাস্রাৎ ভয়ং যন্ত স ব্যাপ্রভয়;--এরূপ হইবে না। বনুপদেও বহুত্রীছি সমাস'হয়। 

যখা--নীলমুজ্ছ্বলং বপুর্যস্তাসৌ নীলোজ্ছলবপুঃ কৃ্ঃ। আরঢা বৃদ্ধ! বহবে৷ বানর! 

যং নস আরঢ-বৃন্ধ-বহ-বানরঃ| “নুনুগ্ঘজটকেশেন হুলভাঁজিনবাসসা। পুত্রী পর্ববত- 

রাজ্য কুতো! হেতোবিবাহিতা |” তপ্গাণনংবিজ্ঞান ও অতদগুণসংবিজ্ঞান ভেদে 

বহুত্রীছি আরও হুই প্রকার। সমম্যমীন পদের প্রতিপাদ্ভ বস্তু যদি সমঘ্ত পদের 

প্রতিপাছ্ বস্তুতে থাকে) তাহ! হইলে ওগ.ণসংবিজ্ঞান বহছত্রীহি হয়। বধা--আরঢ- 

বানরে বৃক্ষঃ। এন্লে সমস্ত পদ আরঢ়বানরং, তাহার প্রতিপাগ্ বন্ত বৃক্ষ, সমশ্যমান 

পদের প্রতিপাদ্য আরঢ় বানর বৃক্ষে আছে, অতএব তদগ্পনংবিজ্ঞান বন্ধত্রীহি। তন্তির 

স্থলে অতদগ পদংবিজ্ঞান বহুত্রীহি হয়। বখা-কৃতকন্্া পুরুষঃ। এ স্থলে সমস্ত পদ 

কৃতকর্মা, তাহার প্রতিপাস্ভ বস্তু পুরুষ, সমন্তমান পদের প্রতিপা্ কৃত কর্দ পুরুবে 

সংলগ্ন নহে অর্থাৎ বৃক্ষ দেখিবামাত্র যেমন বানর আরোহণ করিয়াছে বুঝ! যা, সেইরপ 
পুরুষ দ্বেখিবাধাত্র কর্ম করিয়াছে ইহ! বুঝ। যায় ন|। এইজস্ ইহ! অতদগ বিজ্ঞান 

বহুত্রীহি। 
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ংখ্যেয়-বৃত্তিৎ সংখ্যাঁবাচক অর্থাৎ সংখ£ী-বাঁচক বিশেষণ শব্দের 
সহিত অব্যয়, আসন্ন, অদূর, অধিক ও. সংখ্যা-বাচক শবের 
বহুত্রীহি সমাস হয়। (ক) 

- | নন্তুলীস্ী ভব্ান ভজনবন্নাব্যান্ (ঘা এ। 
81৩ই )' 
বনুত্রীহি-সমাসে সংখ্যা-বাচক শন্দের উত্তর ভন্থ হয়; ড. ওচ. 
ইত অ থাকে। যথা, থানা ঘলীটি ঘ ন তনবজ্যা; (খ, 
নিমলহাঝন্সা; ন্সাঘলনি্যাঃ; লিঁষলী$তূই্ স্সভুহন্রিম্যা: ল্ল্লা- 
হিক্ছনী$ছিল্জা ক্সমিন্দল্বলাবিক্যা:, হী ম্বা নতী লা ছ্িলা:, 

5: 

ণস্্ব না সভ্ না পজ্্রসা: (গ)। বনু ও গণ শবের হয় না। 

যথা, অঙ্কলা বলীদ ভনন্রত্থনঃ ভনশাব্যা: | 

' খু ।  হিজনালান্যন্নহাবী (দা হ।২২5) 
অন্তরাল বুঝাইলে দিগ্বাচফ দ্বুত্র প্রভৃতি শব্দের বহুত্রীহি সমাস 

হ্য়। | যথা” দুজরত্যা ভন্মহত্যাস্ম হিচ্গাহন্লবান্ দুীনসৰা, 
স্পা পা পপ পপি পিপাসা পাপা পে সপআিজতাপ | শী পিপীশী তা শপ এ শীশিশিশিদ প শশি শী পপি শা লাশ শপ তি পপি পাপিশীসি কাপপাশ লাগি 

(ক) উদাহরণ পর-স্ত্রে গত হ্ইয়াছে। সংখ্যা-বাচক শব্ধ সংখ্যেয়-বৃত্তি অর্থাৎ 

বিশেবণ ন হইলে হয় না। যথা--অধিক। বিংশতির্গবাম্। 

(খ) ৮ ও * সুত্র দেখ। উপদশাঃ--নব একাদশ বা ইত্যর্থঃ। “দশানাং 

বৃক্ষাদীনাং সমীপে যে সন্তি গবাদয়ন্তে উপদশ! ইতি ন প্রবুজাতে"__ ভন্ববোধিনী। 

উ্শ-শব্জের সমীপ এবং সমীপী ছুই শর্থই হয়। 'নদীপ, অর্থে অব্য়ীভাব এবং 'নমীপী” 
অর্ধে বত্রীহি। ইহ! ভত্ববোধিনী, গোয়ীচন্দ্র এবং শ্ীরামতর্কবাগীশের মত। 

(শে) প্িকদ্থান্ দিবসাস্তিষ্টেৎ। সপ্তা্টৈদিনৈর্ধতি”-_জ্রীরাষতককবাগীশ । 

"ছত্রাণুহান্তর্ছলি মোঢুমহ'ন্*__ রঘুবংশ । * ' 
১৯ 
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কন্যা: ঘৃত্ক্যাত হিহীহন্নহাক হছ্িব্াদুভগা। কজন: 

অস্তিলাঘাস্ব হিহীহন্নহালল্ তক্নহ্ম্থিলা। (ক) 

ই | ক্বস্কব্তুনীত্বত্া। (খ) 
তৃতীয়ান্ত পদের সহিত ব্বন্থ শবের বন্ুত্রীহি সমাস হয় । 

৩। ক্স: নী নিলামা | (গ) 
বহুত্রীহি-সমাঁসে সহ-শব্দ-স্থাঁনে বিকল স হয়। যথা, 

বন্ত অপ, অন্তত: ; ব্সবূজল ভব জ্বারুলঃ, ঘভাবুল£7 

ক্রান্মনিল ভ্বস্ক ঘন্রান্লঃ; ব্যত্অল বন অন্যন্য: অন্তত: | 

ঢ। বব্ছভ্রলিাই ভনীঘাঅমক্মী; অন্ধদতী; । (ঘ) 
পরস্পর যুদ্ধ বুঝাইলে সমানরূপ তৃতীয়ান্ত ও সপ্ত্য্ত পদের 
বহুত্রীহি সমাস হয়। ৃ 

৪ | হীঘাঁওন্: দুনহ্ | (ড) 
রণ-ব্যতিহারে বহুত্রীহি সমাস হইলে পূর্ব-পদের অস্ত্য স্বর 
দীর্ঘ হয়। 

£০। লুন্ব জন্মন্সলিস্কাই (ঘা ১।৪।২২৩) 
কর্ম-ব্যতিহারে বহুব্রীহি সমাস হইলে পরপদের উত্তর সুন্থু হয়; 

€ক) ১৪ সুত্রদেখ। (খ) “তেন সহেতি তুল্যযোগে" (প| ২২২৮) ॥ 

€(গ) এ“বোপসজ্জ নভ্ত” ( পা ৬৩1৮২) 

€ঘ) “তত্র তেন্দেষিতি লরূপেশ (পা হা২২৭) 

(উ) | “অনোষামপি তুষ্ঠতে” (পা ৬।৩।১৩৭) 
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চ্ ই, অ্যয় হয় ; ইচ. পরে থাকিলে অস্ত্য উ-বর্ণের গুণ হয়। 

যথা ইন ঈঈন্ত্র বত্ৌল্রা জহ যত দন্রন্তা (ক) মামি, 
লস কৃত্তস্ব স্পন্য ছু হৃত্' মন্তন্ন হয্তাহ্বিতি, সতী, 
বাান্থবি (৬০), সত্যি । 

181 কিনা: পনভ্রানিলদূ ভাতা; ক্নিযাল্ | (৭) 
বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রলিঙ্ শব্দ পরে থাকিলে ভাষিতপুং্ক ( গ) 

কপ পপ পপ পর্ব পা সপ ১০৯ পাপী পাপী পিসপা” পাস পাশা 

(ক) এস্থলে প্রবৃত্তং এই পদে শিচের অর্থ অস্ত তি আছে, প্রবৃত্বং প্রবর্তিত- 

'মিত্যর্থ;। নতুব' গৃহীত্ব! এই অলমাপিকা ক্রিন্নার সহিত এককর্তৃকত্ব থাকে না। ইহ! 

প্ররামতরকধীণীশের মত। কর্তার ৩য়। হইলে হয় ন1। যথাক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়েণ 

চ প্রহত্য ইদং যুদ্ধং বৃত্বম-_-এখানে সমাস হউল ন।। প্ররণ, আকর্ষণ ও গ্রহণ ভিন্ন 

জন্য ক্রিয়ার ব্যতীহীয় বুঝাইলে হল্প ন। ব্যতীহার অর্থাৎ পরপ্পর একজাতীয় ক্রিয্না- 

কর্প। *রখে চ রথে চ স্বত্ব! ইদং যুদ্ধং বৃত্তম্ -এখানে প্রহরণাদি অর্থ না! হওয়া সমাস 

হইল না। সমানরূপ পদ ন। হইলে হয় না। যখ!--হুলৈশ্চ মুষলৈশ্চ প্রন্ৃত্য ইদং যুদ্ধং 

বতম--এখানে হলৈ: ও খুধলৈঃ ভিন্ন পদ হওয়ায় সমান হইল না। যুদ্ধ না বুঝাইলে হয় 

না। যথা--হগ্ডেন চ হস্তেন চ গৃহীত্ব! ইদং ক্রীড়নং সথ্যং বা বৃত্তম--এখানেও সমাস 

হইল ন1। প্ররণ-বিষয়ে তৃতীয়ান্ত পর্দের এবং গ্রহ্ণ-বিষয়ে সপ্তমান্ত পদেরই সমাস হয়। 

অতএব কায়ঞ কায়ঞ্ গৃহীত্বা যুদ্ধম--এস্কলে সমাস হইল না। যুদ্ধ ভিন্ন স্থলেও প্রয়োগ 

দেখা যায়। যথা_ঞকর্ণাকর্ণি জপন্তি হস্ত নিভৃতাঃ” ইত্যাদি মহানাটকে । “কর্ণাকর্ণি 

অকথয়ৎ”-_বিষুপুরাণে। 

(৬*) বোপদেব-মতে পূর্ববপদের অন্তাস্বর স্থানে বিকলে আ হয়। যথা;-- 

ষ্টামু্, মুষ্টামুষ্টি। বাহাবাহবি, বাহ্বাহবি। ম্বরবর্ণ পরে থাকিলে হয় না। যখ|__ 

অন্তনি। রা 
(শা) ্ পুংবস্তাধি তপুংস্কাদনুঙ, সমানাধিকরণে ্ত্রিয়ামপুরপীপ্রিয়াদিযু". 

(পা ৬৩৮৩৪ ) 

£) ভাষিতপুং্ক_ুষে সকল শব্দ/একই অর্থে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলি্গ উভয়ই হয়. তাক্গা- 
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দ্রীলিঙ্গ শবের পুংবন্তাব হয়। যথা, ক্যা বৃষ্টির ব্মিহ- 

বৃদ্িং নন্থনী লনিব্ত্স লন্বালনি:, ছিলা বানিব্হ্ৰ ছিলললি:, 
হা লক্ষ্য ভত্তলজি:, সিতা লাহ্াহ্স দিযলাহ্য!, হা 
মীহব্ হনব (ক)। | 

| লীনন্নহ্য । 
বহুত্রীহি সমাসে উপ্-প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবন্ভাব হয় 
না। যথা, নামী: লাহাব নালীক্লাহ্য: । 

ই | লজ্ীদত্বাযা; (দা হ।ইহ।হ৩) 

যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উপধা-স্থলে তদ্ধিতের কিংবা অক-প্রত্যয়ের 
ক থাকে, তাহার পুংবন্ভাব হয় না। যথা তদ্ধিত-_হঘিল্সা 

লাঙ্মাহ্স হঘিজ্জানাজ:; অক-প্রত্যয়-_পান্িজা লাআাহ্ 
আনিল্যামাহব; | অন্যত্র হয়; যথাহজা লাহ্াহ্স হজ- 
মাহ: । 

দিগকে ভাবতপু-স্ বা উ্তপুংস্থ বলে। বুদ্ধ শা পুংলিঙ্গ ও স্্ীলিঙ্গ উত্য়ই হয় ॥ ষথ। 

-"বৃদ্ধঃ পুরুষঃ, বৃদ্ধা নানী 7; অপচ উভয়ত্র বৃদ্ধ শব্দের একই অর্থ। অতএব বৃদ্ধ শব্ধ ভাষিত- 

পুবশ্ক। গঙ্গা! শব্ধ কেবল স্ত্রীলিঙ্গই হয়, পুংন্ঙি হয় না। অতএব গঙ্গ। শব্ধ ভ'ধিতপু'স্থ 

নহে। দ্রোণ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং স্ত্ীলিঙ্গ উভয়ই হয়, কিন্তু ইহ ভাধিতপুংস্ক শব্ধ নহে । কারণ 

যখন ইহ। পুংলিঙ্গ হয়, খন ইহার অর্থ পরিমাণ-বিশেষ এবং যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তখন 

ইহ।র অর্থ গবাদনী অর্থাৎ গ্বো-দমুহের ভোজন-পাত্র। অতএব একই অর্থে পুংলিঃ 

ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হইল না বলিয়া ভািতপুংস্ক হইল ন1। ত্লতএব স্থুলদৃষ্টিতে সহজ 
ভাষায় ভাষিতপুংগ্ককে বিশেষণ বলা যাইতে পারে। ুক্ষদৃ্িতে ভা1'তপুংক্ক *শবের 

বে অর্থ, াহ। পূর্বেই লিখিত হইয়ীছে। 

(ক) “সাধারণ নিয়ম”--১ শুত্র। 
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২8; ভত্পা-মুহব্জীস্্ (দা হ।ই।হ০) 
সংজ্ঞা-বাচক এ পৃরণ-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবগ্ভাব হয় না। 
সখা সংজ্ঞা-বাটিক-_হুল্লা লাহাছ্য ভন্মালাহ্: (ক); পুরণ- 
বাচক্ষ-দ্বিনীঘা লাহ্ান্ম ন্িনীমালাজ্ঘঃ ঘস্বলী লাহাব 
ঘস্্লীলাহ্য; | 

8৬ । লানি-ব্রান্রী: । 

জাতি-ব্লাচক ও স্বাঙ্গ-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবস্ভাব হয় না। 

যথা, জাতি-বাচক- ল্লাল্ব্বী লাহ্সান্য নাল্াকীমাহ্র:, জক্সিআা 

মাহাব্য ছন্সিঘালাত্ন:? ন্বাঙ্-বাচক- জজ্জী লাহখাহ্য বজনী- 
মাহ্স:, জত্যাী লাহসাত্য জঙ্গাত্রীলাহস। (খ) 

(ক) যে নকল সংখ্যা-বাচক শব্দ একটীমাত্র বন্ধ ব| ব্যক্তি বুঝায়, এই নিষেধ- 

শৃত্র তাহাদের জন্ত নহে €গ্োযীচন্্র); কারণ তাহাবা ভাবিতপুংস্ক নহে; অতএব 

১১ শত্রান্ুলারে তাহাদের পু*বন্তাবের কোনই সম্ভাবন। নাই । দত্বাদি শবগুলি সংজ্ঞ।- 

বাক হইলেও অনেককে বুঝাইতে পারে এবং পুংলিঙ্গ ও শ্রীলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে ; 

অতএব উক্তপুংস্ক হওয়ায় ১১ গুত্রানুদারে পুংবস্তাবের সম্ভাবনা ছিল) সেই জন্যই 

১৪ স্ুক্রান্ুসারে ভাহার নিষেধ কর! হইল। 

(খ)কিগ মানিন্ শব পরে থাকিলে পুংবস্তাৰ হয়। বখা-ত্রাহ্মণী মানিনী যন্তাঃ 

ক্সধবা ব্রাহ্মণীমু আত্মানং মন্যতে ইতি বাক্যে ব্রাঙ্মণমানিনী, ুফেশমানিনী। 

াসঠ-বাচক |] যদি ঈপ-প্রত্য়ান্ত হয়, তাহ! হইলেই পুংবস্তীব নিষিদ্ধ। অআ।প-্রত্য- 
বাস্ত স্বাঙ্গ-বূ্টক শব্দের পুংবস্তাব হইতে পারে। বখ'--অকেশা* ভাধূ়্া বন্ড সঃ 
অকে শতার্্যঃ। 

লা জা অপি 
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| দিযাহি-ঘুহহ্জী; | ৰ 
বহুব্রীহি সমাসে প্রিয়! (৫৬১) প্রভৃতি ও পুরণ-বাচর শব্ধ পরে 

থাকিলে পূর্ববর্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবন্ভাব হয় না। যথা» 
মীমনা দিতাহ্ঘ মীললাসিত: স্ুবীত্বলা জান্লাহ্য ীবা- 

জ্বান্সঃ। 

2৩ । ক্মদ্ ঘুহব্বী-সলাহ্তা; (ঘা 1৪।৫হ) 
পুরণ-বাঁচক ও প্রমাণী শব্দের উত্তর ম্সম্ হয়; প্ ইত, অ থাকে 
মথা, জজ্ঘাম্বী দজ্বলী আঘাঁ বালীম্যা লা: জন্যাবীঘভ্লা 
হালম: (৬২), কী দলামী ই বলা ন ব্জীগলাহ্যা: যা: জুতুব্নিনু;। 

সস পপ ৯ কক 

৫৬১ ) দিমা) ললাবক্মাঃ বৃতাথী, ভ্বলবা, হুমা, শিবা, ব্রা, জান্লা। হ্বা, জান্না) আন্না, 

বলা, দলা, নাললা । লহ্ধি, নলমা; তৃদ্ধিলা, এই তিন শব্দও প্রিক্পাদি-গণে পঠিত 

হইর়। থাকে? কিন্তু সর্বত্রই বিপরীত প্রয়েগ দেখিতে পাওয়া যায় ; এজন্য পঁণমঞ্ে 

নিবেশিত হইল ন1। 

দৃঢ়তক্তিঃ, বিদিতভক্কিঃ প্রভৃতি শিষ্টগপ্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তিকার, শ্যালকার, 

পিদ্ধান্তকৌষুদী ও সংক্ষিপ্তনারের মতে দৃঢ়ং ভক্তির্সস্ত এইরূপ বাক্য, হুতরাং পুংবন্তাবের 

সভ্ভাবন| নাই। ভীহাদের মতে দৃঢং এই পনে সামান্যে নপুংলক লিঙ্গ । ভাগবৃত্তি-মতে 

ইহা! আর্ধ প্রয়োগ । ভোজরাজ এবং ঞ্রামতরকবাগীশের মতে ভক্তি-শব্দ বদি কর্্ববাচে] 

নিপ্ধন্ন হয়, তাহ! হইলে পুংবস্তাব হয় না। তখন ভক্তি-ভজনীয়। হ্থা__ভবানী 

ভক্তিরন্ত স ভবানীভক্তঃ। ভাবব।চ্য-নিষ্পন্ন ভক্তি-শব্দ পরে থাকিলে পুংবস্তাব হুয়। 

ঘখ!-__দৃঢ়। ভক্তির স দৃঢ়ভক্তি: | 

(৬২) যুখ্য পূরণীর উত্তর অপ. হয়, গৌপের উত্তর হয় না। কল্যানী পঞ্চমী 

রাত্রির্যনিন্ পক্ষে স কল্যাপঞ্চমীকঃ পঞ্ষঃ॥ এ স্থলে পুরপ-বাচক শব্দ (ণীগ এজন্ত 
ইহার উত্তর অপ. হইল না। অসমন্ত দশায় যে অর্থের বাচক, সমস্ত দশ্শু তেও সেই 

অর্খের বাচক' হইলেই মুখ্য; আর অনমন্ত দশায় যে অর্থের বাচক, সমপ্ত দশায় 



বহুত্রীহি-সমাস । ২৯৫ 

£51 লজ-ন্ত-বি-ভদক্যত্তন্তুবঃ । (ক) 
নল্, স্ব, বি; সি, তম, এই সকলের পরবন্থা আন্ত শব্দের 
উত্তর দ্মস্ু হয়। যথা, _্সবিহ্রলালালি ভ্বলাহ্য্ত ক্সনবন্ঃ | 
এইবুপ, স্বল্লন্তং, নিল্বন্বহঃ, লিন্বন্হঃ, ভণন্বন্ৰঃ | (ক) 

$ | লন্মনহলান্ । 
নক্ষত্র-বাচক শব্দের পরবর্তাঁ লন্ত শবের উত্তর ক্মন্ হয়। যথা” 
_ন্যবনলাঠ ভ্বঅনলা: হাল: । (খ) 

₹০ | লাল: ঝন্নাআাল্। 
সংজ বুঝাইলে নামি শব্দের উত্তর ন্ হয়। যথা, _ক্স- 
লালী লিষ্ঘ: ৷ গে: 

তস্তার্থ বাচক হইলে গৌণ বলে। কল্যাণপঞ্চম। রাত্রয়; __এ স্থলে পুরণবাচক শব্দ 

অনমস্ত ও সমস্ত উভয় দশাতেই রাত্রিবাচৰ্ক, এজন্য মুখ্য; আর কল্যাণপঞ্চমীকঃ পক্ষ 

--এ স্থলে পুর্ণবাচক শব্দ অসমস্ত দশায় রাত্রিবাচক, কিন্তু সমস্ত দশায় তথ্ধাচক না 

হইয়! তন্তিন্নার্থক-পক্ষবাচক হইতেছে, এজন্য ইহা গৌণ। 

(ক) “অচতুর-বিচতুর-হুচতুর * * (পা! €1814৭)% চতুরোইচ-্রক রণে ক্রাপাভ্য।- 
মুপনংখ্যানম্” (বা ৩৩৫১) 

“অবিগ্মান! ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারো যস্ত সোহচতুরঃ। শোভনাশ্চত্বারে। বন্ত স 

হচতুরঃ। ত্রয়শ্তত্বারে। ব; মানং যেষাং, ত্রয়ে। বা চত্বরে বা ইতি ত্রিচতুরাঃ। বিগ্লতা- 
শ্চত্বারে। বস্ত না বচতুরঃ। উপগতাশ্চত্বারো যেষাং, চতুর্ণাং সমীপে ব। উপচতুরাঃ*-- 

জীরাম। ত্রিচতুরাঃ-_-এস্লে ৪ হুত্রানুসারে ডচ ন1 হইয়। এই সুত্রানুপারে জ্বপ, হইল। 

| (খ) ] £সবগশিরে! নক্ষত্রং নেত1 প্রাপকো বস্তাঃ সা রাত্রি সবগনেত্র। (স্বগ 

নেড+ অ+র্ঠলিঙ্গে আপ, )। যে নক্ষত্র উদিত হইলে রাত্রি আরস্ত হয়, রঃ নক্ষত্রকে 
সেই রাত্রির চিত বলে। 

(গ) “নাভিস্থিতং পদ্সং যন্ত ইতি বাক্যন্্*-_শ্রীরাম। “পন্মং নাতো বলা স পগ্মনাভঃ 



২৯৬ ব্যাকরণ-কৌমুদদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

₹£। আ্ন্ননস্টিজ্আা' ল ভীল: (দা 881২৩) 
স্সন্লহ ও অস্কিবৃ শব্দের পরবর্তী ভ্বীমন্ শব্দের উত্তর ক্ষণ 
হয়। যথা, স্সন্লব্বীলালি যব্তা ক্সন্মনীলা লাঘিল্ক, জুটি 
বাঁলালি বব্য অস্িভ্ৰীল: । 

₹খ। লল্্-ম্বজ্য: অজঘ্ী লা। 
লজ্, তব, তত, এই তিন শব্দের পরবর্তী বন্দি শব্দের উত্তুর. 
বিকল্পে ক্সদ্ হয়। যথা” স্সবক্ঘ:, ্সব্তি; ; ভৃঃঘন্দ্ম:। 

তৃঃবন্্ঘি: ; স্তজ্ঘ: ব্বন্ব্ঘি: । (ক) 

বই | অন্ত্যছিজ্যা ম: ব্রা । 
স্বাঙ্গ বুবাইলে বহুত্রীহি সমাসে বন্ধঘি ও গ্মন্থি শব্দের উত্তর 

মর হয়; ষ্ ইত, অথাকে। যথা, হীর্ বূঘিলী ক্ষন ভরীঘ্- 
৮ পাস ১১০০০ পিপি পপপপাপি শপাকপাপাাপশ শপ পপ 

অথব। পদ্মং পঞ্মবং*__ছুর্গাদাল। “পদ্মং নাতিরগ্েতি অথবা পদ্মং নাভাবন্তেতি 

বাধিকরণে। বহুত্রীহি:”--গোয়ীজ্্র । নাভিস্থিত! উর্ণ। যস্ত ম উর্ণনাভে। মর্কটঃ, নিপ' 

তনে উর্ণ] শবের আকার হৃত্ধ হইল। মতান্তরে উর্ণনাভিঃ অর্থাৎ সমাসাস্ত অ-প্রভ্ায় 

হয় না। বথা-প্রবৃতির্নে। বিনা কাধামুণনাভে রপীষ্যতে”-_ভট্টবার্তিক | সমাপান্ত 

বিধি অনিতা; এইজন্য “প্রজ! ইবাঙ্গাদবরবিন্দনাভেহ*--এন্কলে সমাসাস্ত হইল ন।, 

--জ্ীরামতর্কবাগীশ ও হর্গাদান। গোয়ীচন্দ্রমতে 'পল্মনাভি১,ও হয় । 

(ক) পাণিশি-মতে হলি শব্ধের উত্তরও এই নিয়মে অপ. হয়। হথা--অহনঃ। 

অহলিং, হুরহলঃ দুর্থলিং, হুহলঃ সুহলিঃ। সংক্ষিগ্তসার-মতে নঞ৬1 হলি; সু+সকৃধি, 

ছুরু+ সভি-_ ইহাদের উত্তর অপ, হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুদ্ধবোধে যত ও , 

করিধাছেন।* এন্বলে সক্ধি শব্দের অর্থ শকটাঙ্গবিশেষ। উর-বাঁঠক চি পদ্দের 

পর-সথতাছুমারে য হইবে। 



বনুত্রীহি-সমাস । ২৯৭. 

বন: ধম: ভ্দ্থী ঘন্ধ্ঘিলী দস্তা; শ্রলঘজ্্তী লাহী, ভীঘ 

জিহ্বী অধ্রিল্ হীঘান্ছ অহনন্, বিজ্াী ন্বিত্বী অব্যা: 
বূন্বী। স্থাঙ্গ না! বুঝাইলে হয় না। যথা, হীন্-. 

বমি সজতন, ব্যুলান্ি: বূহত্ভঃ। (ক) 
ই 

২৮ | স্সতহাষন্ধি (না &1৪18) 
দার (খ) বুঝাইলে স্ন্তুত্বি শবের উত্তর অহয়। যথা, 
অস্তাস্ুন্ব বা (গ)। দারু ভিন্ন স্থলে ঘত্থাতুলিভব্ত: | 

4 খে 

২১ | হছিলিক্যা মূভি: | 
ভ্রিওক্ষি শব্দের পরবর্তী জুস 'ন্ শবের উত্তর ল হয়। যথা, 

-স্বী বুদ্বীলানহ্য িবুক্:, লঘী ভুত্বীনী5হ্জ লিবুভ্ব: | অন্যত্র 
হয় না। যথা, সন্থব আুক্ালী$ব্ত মত্ত । 

২হ। স্সঘ্ লস-হ্:-ন্ুল্য: দজাম্বা; | 
নজ্, কষ, স্ব, এই তিন শব্দের পরবর্তী সজা শব্দের উত্তর গন 
হয়। যথা, স্সসজা:, উচ্দুজা?, ম্্রলা; । 

ক) প্রাচীনেরা “দুপাক্ষিঃ ইক্ষু এইরপ প্রতুাদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু ততব- 
বোধিনী-মতে ইহা। হইতে পারে না। কারণ তৎপুরুষ সমাসের »৫ গুত্রানুসারে চক্ষুর্ভিন্ 

অর্থে অক্ষি-শবের উত্তর অচ. প্রত/য় অবস্থাই হইবে। এই জগ্যই সিদ্ধান্তকৌমুদীতে 

স্থলাক্ষ। বেণুষষ্টিঃ' এইরূপ প্রত্যুদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এখানে অচ, হওয়ায় স্্রীলিঙ্গে 

আপ. হইল,.ব গ্রত্যয় হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ, হইত । 

(খে ] দারু-কাঁ্ঠ। (গর) “পঞ্চ অগুলয়ে! বশ্মিন্ তৎ পঞ্চাঙ্গুলং দারু, অঙ্গুলি- 

সনুশাবন্ঘং ধাল্ানাং বিক্ষেপণক। ঈযুচ্যতে*- গোদ্সীচক্ী, অর্থাৎ ধাল্ঠ বিক্ষিপ্ত করিবার 

কাষ্ঠ-বিশেষ, ইহার অবযনৰ অগুলি-তুল্য। 



২৯৮ | ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

৩ | জন্তান্লাধ্সাম্ত্র লম্াযা: | 

লজ্, ভৃহ্, বব, লন্হ, ক্সন্ম, এই সকল শব্দের পরবর্তী প্ল্া শবের 

উত্তর অন হয়। যথ], স্সমমাঃ, ভুলঘা?, মিনা: মন্হকীজা: 

স্সব্মলমা;ঃ । (ক) 

₹০। ঘন্মাহ্ন্ ঈীনক্বান। 
ঘন্ম শবের উত্তর গ্সন্ হয়। যথা” ন্ুরন্মী, আ্যলসক্মা, 

সক্জিনঘন্মা। ধন্মশব্ব অন্য শবের সহিত মিলিত থাকিলে 

হয় না। যথা, দহলব্নল্ম: । (খ) 

(ক) “অর্থেন তু বিহীনন্ত পুরুষ্তাল্পমেধসঃ | ক্রিয়া সর্ধব। বিনগথন্তি গ্রীগ্গে 
কুলরিতে | যথা ।*--হিতোপদেশ 

(খে) “ধন্মাদনিচ, কেবলাৎ” (পা €191১২৪)। কেবলাৎ পূর্ববপদাৎ পরো! ধো ধূর্দ- 

শব্াগুদত্তাদ্ বহুত্রীহেরনিচ, ভ্াৎ। কল্যাণধর্্া। কেবলাৎ কিম? পরমং ম্থো ধর্ম 

বন্তেতি ত্রিপদে বছত্রীহো মা তৃৎ। * * * "সন্রিক্ষপাধ্যধর্্া ইত্যাদৌ তু কশ্ধারয়- 
পূর্ববপদে। বহুত্রীহিঃ। এবং তু পরমন্বধন্মা ইত্যপি সাধ্বেব--ইতি দিদ্ধান্তকৌমুদী। 

ইহার সরলার্থ এই যে--বদি ধর্ম-শবৌর পূর্ব একটী মাত্র পদ থাকে, তাহা হইলে 

তাহার উত্তর বহুত্রীহি সমাসে অন্-প্রত্যয় হয়। পরম: স্বে। ধর্পে। বস্তু এই বাকো ধর্ম" 

শবের পুর্বে পরমঃ এবং ম্বঃ এই দুইটী পৃথক পদ থাকায় অন্ প্রত্যয় হইল ন1। 

অতএব তিনটা পৃক্ পদ লইয়! বহুরীহি সমান করিলে ধর শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় হয় 

না। কিন্তু পরমশ্চাসৌ শ্বশ্চ পরমন্ব:, পরমস্্ঃ ধর্ম! ব্য এই বাক্যে পরমস্বধর্শ। অর্থাৎ অন্ 

শঅত্যয় হইবে, কারণ ধর্খ শের পূর্বে পরম ও ন্ব চুইটী শব্দ থাকিলেও ইহারা পুথক্ 

পদ নছে, সমানে একপদ হইয়া গিয়াছে। অতএব এ স্থলে ধন্মন শবৌর পুবের, একটীমাত্র 

পদ জাছে বলিয়া অন্-প্রত্যয় হুইল। কাশিকা, দিদ্ধান্তকৌমুদী এবং লগ 

এই একই মত। চন্দ্র এবং বর্ধমানেরও এই মত। কিন্তু ভাবা, সংক্ষিপ্তস 

শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে ত্রিপদে বহতীহি মমান হইলেও ধর্ম শব্দের উত্তর অন হইতে 

॥ এবং 
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₹২$ কৃত্বিত্থাীন্্াস্জ্বমীনী । (ক) 
ব্যাধ-সম্বন্ধ বুঝাইলে হৃন্বিব্ব শব্দের পরবর্তী সুষম শব্দের উত্তর 
সস হযু। যথা, হঘিথ জুম্মা লা অহ্য হলিহাজ্মী ভব 
ন্মাঘল হছ্িব্য ঘাঙ্ক জনলত্ হুম: । (ক) 

ই০। স-অন্ধযাঁ জান্তুনীন্্: (ঘা ১।৪। 1২) 
ঘর স্বল্, এই ছুই অব্যয়ের পরবর্তী জাৰু শব্দের স্থানে তবু হয়। 

' যথা” দন: ঘন: (খ) 

পারে। *ভাষ্যকারেয় উদাহরণ-নাক্ষাৎ কৃতে! ধন্ধ এতৈঃ সাক্ষাৎকৃতধন্মাণঃ। শ্রীরাম- 

তর্কবাগীশ ও গ্বোয়ীচন্দ্রের উদাহরণ_-পরমঃ শোভন ধন্মোহস্ত পরমনধর্থা । সংক্ষিণ্ড- 

"সারের মুলে ভাষ্যকারের উদাহরণই প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রোক্সীচন্ত্র বলেন-_মুলে যে 

ভুষাফীরের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ। চন্দ্র, বর্ধমান, জয়াদিত্য প্রভৃতির মত 

নিরস্ত করিবার জন্য । সংক্দষিপ্তনার ও প্রীপামতকবাঞীশের মতে, যদি ধর্ম শবের 

সহিত প্রথমে অন্থ কোন শব্দের সমান কর। হায় এবং তাহার পর সেই সমস্ত পদটীকে 

পরপদ করিয়। পুনরায় বহুত্রী'হ সমান কর। যায়, তাহা হইলে অন্ প্রত্যয় হয়না। 

শোভনে। ধর্শঃ হুধন্মঃ-_ প্রথমে ধর্ম শব্দের সহিত তৎপুরুষ সমাসে সুধর্ম হইল, তাহার 

পর পরম: স্ধর্ম্োহস্ত এই বাকো বন্ৃত্রীহ সমান করিলে পরমনুধর্মঃ, অর্থাং অন্ 

প্রতায় হইবে না। এইরূপ কুলস্ত ধর্মঃ কুলধণ্্ঃ, অনুপালিতঃ কুলধর্দো যেন সঃ 

অনুপালিতকুলধর্্ঃ | সংক্ষিপ্তনার-সৃত্র--"অকৃতসমানান্তরাদ্ ধন্ধানন্*--৪৬* নু । চা 

ও বর্ধমানের মতে বিকল্পে অন্ হয়। 

(ক) “দক্ষিণে্ম! লুন্ধযোগে” (পা 8181১২৬)। “ম্থরংজাতে ব্রণে দক্ষণেশ্খে। 

সৃখ১*_ ইতি গোয়ীচতরঃ। 
“ (খ) এপ্রগতং জানু হস্ত প্রজ্ঞঃ। সংহতং জানু যস্ত সংভ২-প্ভ্রীরুমতকবাগীশ। 

“প্রকৃষ্ট জঙ্ছিনী যন্ত স প্রজ্ঞ:"--কাশিক1 ও ছুর্গাদাদ 
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ইঃ | জন্ত্রানিলালা (দা 4৪1০) 
জন্ত্ব শব্দের পরবর্তী জানু শব্দের স্থানে বিকল্লে স্বু* হয়। যথা, 
জন :, জন্ত্বজান্ত:। (ক) 

ইৎ। লী লাবিজ্জাতা; অল্পাযাল্ |. 

সংজ্ঞা বুঝাইলে লাঘিল্া-শব্দ-স্থানে লত্ব হয়। যথা,_স্তুহিন 
নাঘিজান্য ভুষ্বন:, নাত্ীনন লাঘিজ্দাহ্স নাভুকিব:, বীহিত্ব 
লাঘিল্ধাহ্য লীলঘ: । স্ুল শব্দের উত্তর হয় না। যথা, 

ব্ুব্বা লাঘিন্দাব্র হ্যু্ললাবিন্দ:। সংজ্ঞা ন! বুঝাইলে হয় না। 
যথা,__নৃত্ব নাবিজ্জা সব্স নৃত্বলানিজঃ ঘুম; । 

ইই | ভদববাল্ (দা 8৪৫) রঃ 
উপসর্গের পরবন্তী লাঘিজা শব্দের স্থানে লন্ব হয়। যথা,__ 
সহ্য, তন্ন, আসনলল:ঃ । (খ) 

হ8। ব্ত্বৰ-ন্ত্বাক্জা লভ লল। 

ভব ও ব্ৰু₹ শব্দের পরবর্তা লাবিন্জা শব্দের স্থানে লন্ব ও লম্ব 
হয়। যথা” ন্হযব!, ক্যা: ; ব্বুহ্ব্ব:, ব্বৃব্ব্যা; | 

ই%। নিন্াহ্য: | 

(ক) উর্ঘং জানু যন্য। 

(খ) যথাক্রমে বাক্য- প্রগতা উন্নতা অপগতা। নাসিক ধন্ত। “অর কোক 

মুস্তম্য চকায়াপননং মুখস্”__ভর 81৩১। “উন্লসং দধতী বত চস্__ভটি ৪1১৮ 
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নি-উপসর্গসহিত নাঘিন্ধা শব্দের স্থানে নবি, নিব, নিব, 
নিন্ব, ও নেন নিপাতনে সিদ্ধ হয়।, (ক) 

স্ই। জানিলাহাম্রা: | 
জাতা শব্দের স্থানে জালি আদেশ হয়। যথা, স্তুন্ননিজা মার 

'স্নলালি: (খ), দিমা জানাব্স সিঅজালি:, স্তন্হতী লাযাহ্ 
স্বনুহসালি;। 

ই৩। ন্ববান্মান্ন্-ঘ্ব-দুলি-ম্বযলিজ্ম: | গে) 

(ক) ভাব্য, কাশিক! ও দিদ্ধাস্তকৌমুদরীর মতে বিগ্র ও বিখ্য। সংক্ষিপ্তসার-মতে 
বিনসঃ ও বিখ.ঃ1 শ্রীরামতর্কবাগীশ-মতে বিখ,+ বিগ্রা ও বিনদস। পাণিনির মতে 

বিনুদ হয় ন|। স্বিনন1 হতবান্ধবাণ_-ভটি ৫।৮। এস্থলে উপায় কি? “বিতর 

নারিকয়। উপপক্ষিত! ইঠি ব্যাখ্যেয়ম্*--দি-কো | “বিনদেতি ন প্রথমান্তং, কিন্ত নসা- 

দেশে তৃতীয়ান্তমিতি ভাবঃ*_+তত্ববোধিনী। মতীন্তরে বিখুও হয় । 

(খ) “যুবজানিধ নুষ্প।ণিং--ভটটি ৫1১৩ 

(গ) শ্ৰন্ধন্তেতুৎপুতিন্ঙ্ছরভিভ্যঃ (পা) ৫181১৩৫ ); গন্ধন্তেত্বে তদেকাস্ত গ্রহ্ণূম্” 

(ব1 ৩৩৬৮)। “একাস্ত একদেশ ই আবভাগ্জেন লক্ষ্যমাণ ইত্যর্থঃ। হগন্ধি পুষ্পং নললঞ্চ। 

হুগনির্বায়ুং। নেহ--শোভন। গন্ধ গন্ধদ্রব্যা্ন্ত সুগন্ধ আপণিক£--সি। কৌ। অতএব 
সিদ্ধান্তকৌমুদী মতে গণ-বাঁচক গন্ধ শব্দের উত্তরই ই প্রতায় হয়, দ্রব্য-বাঁচক গন্ধ শব্ষের 

উত্তর হয় না। প্রোটমনোৌরমায় এই মতেরই পোষকতা করা হুহয়াছে। অধিকন্ত 

ইহাতে মতান্তরও উল্লিখিত হইয়াছে। যগা-"কেচিতু, তদেকাস্তশবেন ম্বাভাবিকন্বং 
বিবক্ষিত্বা আগনুক্ভ ন ইত্যাহুঃ।” অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন-গদ্ধ স্বাভাবিক হইলে 

.ই প্রত্যয় হয়, আগস্তক হইলে হয় ন!। মল্লিনাথ এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী । থা, 

“ন্ট তদেকাস্তগ্রহণং কর্তব্যমিতি নৈনগ্লিকগন্বিবক্ষায়ামেন্, ইকারাছেশ:*-_ 
রঘু ৪1৪৫1 তন্মতে “ববুরযুক্ছদগুচ্হ্বগন্ধয়১” (মাঘ )। "অপাং হি তৃণ্তার ন বারিধার! 

এ 1 
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তল, স্ব, দুনি, স্তৃমি, এই চারি শব্দের পরবন্তা আনম শব্দের 
উত্তর ছু হয়। যথা” -ভক্বন্ৰি: স্বান্রি:, ঘুলিবম্তি:, স্তৃতলি- 
মন্বি: । দ্রব্যান্তরের,গন্ক-সম্বন্ধে হয় না। যথা, স্বমন্ন; চল” 

ইত। জ্বীন | 

স্থাহুঃ সুগন্ধিং হবদতে তুষার” _নৈষধ । “ন দৈম্কপরিভোগ্গেণ গজদাননুগদ্ধিন!" (রঘু)। 

এই মহাকবি-প্রশ্নোগ-সমূুহ কবিগ্বণের নিরছ্কুশত্ব হেতু সোঢ়ব্য। এই সকল স্থলে 

ইন্ প্রত্যর হুইয়াছে, ইস্থাও বল! মলিনাথের মতে অসঙ্গত। কারণ, নিয়ম আছে-_ 

“ন কর্মধারয়ান্বত্বধাঁয়ো বহুত্রীহিশ্চেদর্ঘপ্রতিপত্তিকরঃ।”_-মর্থাৎ বনুত্রীহি সমাস 

দ্বার! অর্থ-প্রতিপত্তি হইলে কর্মধারয়ের উত্তর অন্তার্থে প্রত্যয় হয় ন!। শ্রীরামতর্কবাগীশ, 

হুর্গাদান, কার্তিকেয় দিদ্ধান্ত এবং ভরত-মল্লিক, প্রোটমনোরমার শেষোক্ত মত এবং 

মলিনাখ-মতেরই পক্ষপাতী । “বদ সমবায়দন্বঙ্গেন গন্ধে! বর্ততে তদা ইকারঃ, তথা 
“আত্বায়ি বান্ গন্ধবহঃ স্বগন্ধঃ' ইতি ভট্িঃ_-শ্রীরাম। “ক্ষিতাবেব গন্ধ ইতি তার্বিকাঞ" 

স তু গন্ধঃ পুষ্পানদৌ সমবায়সম্বদ্ধেনৈব বর্ততে। বাধাদৌ তু সংযোধাসন্বদ্ধেনেতি। 
ভতশ্চ সমবায়সম্বন্ধেন বর্তমানাৎ ইঃ স্তান্ত্ তু সংযেগদন্বন্ধেন বর্তমানাদিতি সম্প্রদায়ঃ। 

অতএব ভট্টো৷ আদ্বায়ি বান্ গন্ধবহঃ বুগন্ধ;” ইতি-_দুর্গাদাস। নৈয়ারিক-মতে গন্ধ 

ক্ষিতিতেই থাকে । দেই গন্ধ পৃষ্গাদিতে সমবায়-সম্বদ্ধে এবং বায়ু প্রভৃ(ততে সংযোগ- 

সম্বন্ধে থাকো সমবায়-দন্বদ্ধ-স্থভেই ই প্রত্যয় হয়, সংঘোগ-সন্বন্ধ-ুলে হয়, না। 

অতএব 'এগন্ধি; বাঁযুঃ এরূপ হয় না। কিন্তু সিদ্ধাত্তকৌ মুদী-মতে একূপ হইতে পারে, 

ইহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । “পরগদ্ধেন গন্ধবাংশ্চেৎ ন স্যাং"---কার্তিকেয়। পূর্বোক্ত 

ভট্টিক্লোকের টাকার ভরত-মলিকও এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাহার মতে 

'নুপাদ্ি' এইরূপ পাঠে স্বার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় করিতে হইবে । সংক্ষিপ্তপারধমতে দ্রব্য-বাচক 

ধান্ধ শক্ের উত্তর ই-প্রত্যয় হয় না। তন্মতে পূর্ব্বোক্ত ভট্টিগ্রেরকে গন্ধ শব্দ স্রুবা-বাচক 

হওয়ায় ই প্রতার ছুইল'ন।। “গন্ধাছ্ছেতি চাক্রা"--গোত্দীচন্ত্র । অর্থাৎ চট দ্ধ 

শবোর উত্তর নকলে ইহয়। দুর্গাদাসও এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন । 



বনুত্রীহি-সমা। ৩০৩ 

অল্প-সংস্বোগ বুঝাইলে হন্ম শব্দের উত্তর বু হয়। যথা, 
ভনবন্নি, কৃমিযন্রি, ভ্ত্রনন্বি লীজলল্। (ক). 

৮২ | তদলালাম্্ (দা এ।৪।২৩) 

&পনান-বাটক পদের পরবর্তী মনন শব্দের উত্তর হু হয়। যথা, 
,_ দল্পব্যন মন্তী5ন্ দক্সমন্বি:, জহীমনন্নি: (৬৩)। 

৪০) মাহ্ত্স দাতুঘলানাহক্ষ্াহ্ঃ | 

উপমান-বাচক পদের পরবর্তী াহ-শব্দ-স্থানে নাত হয়। যথা, 

_ম্্্গত্বন্র নাহানব্য আা্দান্। স্ন্বিন্ (৬৭) প্রভৃতির 
পরবর্তী হইলে হয় নী। যথা, _স্ত্বিল বুত্র আাহানহ্স তৃব্তি- 
আৰুঃ। 

8 অন্ব্যা-ন্-ঘুলজ (দা ৪1১।২৯০) 

সংখ্যা-বাচক শব্দ ও সু পুর্বরবে থাকিলে, আাহ্-শব্দ-স্থানে দা 
হয়। যথা, ভিনাল্, লিণাল্, আতুজ্জাল্, স্ান্। 

ওসাপিপ পন পরশে পাপ সপ 

(ক) "ন্ুপন্ত গন্ধ! লেশেো যন্সিংস্তৎ। প্রন্ধে। গন্ধক আমোদে লেশে সম্বন্ধে 

রিতি বিশ্বঃ"-_সি, কৌ। 

(৬৩) বোপদেবের মতে বিকলে। পাঁণিনি ও ক্রমপীখরের মত নিতা। ॥» 

$৫৪) বিন্, স্রা, স্ব, প্সরলঃ জদীন, জাল, বন্্, নব্তী, স্তুযু্ ঝন্াকি। 

“হত্তী কটোল*কণ্ডোলৌ গণ্ডোলো। গণিক। মহান্। দামী কুশুল ইত্যক্টো৷ হত্যদৌ 

খ্রিকীিতা:*_শ্রীরামতর্কবাগীশ | পানির মতে আরও অচনক শব হত্ত্যাদির 

 অন্তর্থত। শীংক্ষিগ্দার, পররামতর্কবাপীশ এবং ছূর্গাদাদের এক মত। 



৩১৪ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

৪ | ক্লিন জ্বক্নাহ্: দতৃ। 
ত্রীলিঙ্গে জম্ম ( ৬৫). প্রভৃতির পরবতী াক-শব্দ-স্থানে তু 
হয়। যথা, স্ষ্মঘহী, হন্ধদহী, স্রিদহী, জিঘহী, আলমহী, 
নিহ্যৃঘভী, ক্সাকুণহী । 

৪ই। গ্ত্ততৃ-তস্ুতী লিলালিলঘী:' (ঘা 
1১২২০ ) | 
লিল ও স্মলিনন এই ছুই অর্থে যথাক্রমে, স্তক্পত্, তৃভৃতু, এই ছুই 

শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ম্বীলল ভ্হ্লহ্ত ব্ন্তুন্ 

লিলন্, ভুভ' ভ্লুহ্লব্য তৃত্ন্ সলিল: । (ক) 

৪৪1 তহসক্তলিজ্ঞ: জদ্ (দা 418১2) 
তল (৬৬) প্রভৃতি শব্দের উত্তর জদ্ হয়; প. ইত, ক থাকে। 

যথা,ম্মকৃন্ুবিগক্ৰ ল্যুভ়ীজজ:, ভমালরাঁ ঘন্থ ভীঘালজ্:, 
মামিন: ভ্বলাললল লালিলত্ক্ধ:, ল নিহান ব্সঘঁ$ভিল্ লিহ- 

গ্রন্ধল্, গ্মলঘজ্ল্। (খ) 

(%) ক্বু্ম, হন, সবি) নি, ক্ৃল+ মুল, লাল, স্তুলি, মৃত্য, মুন্ল, শীঘা, কথ, 
নিথ্যঃ আনু, স্মলি, ব্ুত্যা পরন্নাহি। 

“কুস্ত-ছাল-শতাঠেক-কৃফ কুণ্যর্থ -শৃকরাঃ | কুত্র-গ্বাধা-শকৃদ্দীসী-হ্ুচী-কলন-নিববছ়ঃ। 
মুনিদ্রেণং শিতির্াণো বিষুশ্চ কথিত) ইমে |*- ্রীরামতকবাগীশ | নির্ববযঃ 
নির্ পুর্বক ও বি পূর্বক পাদ শব্দ। পাপ্িনির মতে আরও আছে। 
(ক) অন্যত্র “মছদয়ঃ সাধু, দুহৃদয়ঃ খলঃ"--শ্রীরামতর্কব।গীশ । 
(€হ) ভহ্্ ভথালদ্ঃ দ্বল্য্, ঘশল্, হঘি, হান্বি, বণিজ; ক্সলতৃদ্ধঃ লী" 

লি ও লস *দুল্জন ন্সেশ্ | 
(খ) “ইহ পুমান্, অনড্ান্, পয়ঃ, নৌ, লক্ম্ীরিতি রান তক 



বহুত্রীহি-সমাস । ৩৪৫ 

ইন্তাগার্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে দূ হয়। যথা, বস্তা 
নাব্নিল: অঙ্্রজাব্লিজ্জা যলা। (ক)' 

&ই। ক্তহন্ল-নীয্যান্ত। 
“ধীরাস্তি ও নদী-সংজ্ঞক (খ) শব্দের উত্তর জন্ হয়। যথা, 

ঝদস্ত__হন্দ ঘিল্তব্ধ:, অলান্তব্জ:, স্যনমদ্নুজ্া। নদী-সংভ্ঞক-_ 

ন্থনমন্লীজ: বত্ুন্তলাহীজ: 

* ৪৩ । ম্লান্রিলামা (দা ১।৪।১৪) 
পূর্বেথাক্ত ভিন্নের উত্তর বিকল্পে জন্ হয় (গ)। যথা, মস্ত 

বীনিজ্:, নুস্তুমীমী ; অজ্মনহহজ:, অন্মন্্যাঃ) অমাননঅহ:, 
ত 

লালনা; ; সৃব্ভিনহি্ব:, ভ্ুব্ভিনমিা: ; ক্সন্লিনঘলজ:, 

স্মাজ্মানঘ্বল: | 
দ্বিধচন-বনুবচনান্তেতাত্ত শেষাদ্বিতাযোত (5৭ সুত্র )[বকল্লেন কপ,। ছিপুমান্, ছিপুংস্কঃ | 
পি, কৌ। অর্থ(ৎ পুম্স্ নুভূহ+ পয়স, নৌ এবং লক্ষ্মী শবকে একবচনান্ত করিয়া 

বৃত্রীহ সমাস করলে নিত্য কপ, প্রত্যয় হয়, কিন্তু ্বিবচনাস্ত অথব। বছবচনাস্ত করিয়! 

বহুত্রীণহন সমাস করিলে ৪৭ হুত্রান্থুনারে বিকল্লে হয়। যথা--ঘিপুমান্ ছিপুংক্ষঃ।” 

(ক) “ইন স্রিয়াম্* (পা ৫ ৩১৫২) 

(খ) ঈ-কারাভ্ত ও উ-কারান্ত নিত্য-স্বীলিঙ্গ শঙ্দের নদী-সংজ্ঞা হয়। “নদ্থযুতশ্চ* 

(পা &181১৫৩) 

(গ্র) অথাং যে সকল শবের উত্তর কোনও সমাপাস্ত হওয়ার সভ্ভাবন। নাই, 

তাহাদের উত্তয় বিকল্পে কপ হর। সমাণান্ত হওয়ার সম্ভাবন। খাকিলে হয় না। যথা-- 

)৩য়পথ:। এখানে পরবন্ধাঁ “দর্বব-সমাদ-দাধারপ-বিধির” ১ম হাত্রাঙ্থসারে ড প্রতায় 

হইছে বলিয়! কপ, হইল না। শরিয়ধুরঃ-_এখানে উক্ত বিধির *ঠ হৃত্ানুসারে অন্ 
ইযাছে বলিস কপ. হইল ন1। নুগন্ধিঃ--এখানে বহত্রীছি সমাসের ৬৭ পু্রীসুসারে ই 

প্রতার হইয়াছে বলির! কপ, হইল ন1। 



৩৯৬ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

৪০। লতন্ুল; । (ক) 

কঈনুল্-প্রত্যয়াস্ত শব্দের উত্তর জদ্ হয় নাঁ। " যথা বৃ 
ঈমান ভরভুদজত্তী।' (খ) 

৪. | ল দর্খআাযা লানু: । €গ) 
প্রশংসা বুঝাইলে ক্লান্ত শব্দের উত্তর ল্দ্ হয় না। যথা, 
স্বব্লানা, দব্তিলঞ্লানা, ভ্ানুক্লালা। অন্যত্র বনুব্ধ্লান্তজ্:, 
অন্ু্নানুজ: | 

১০1 ল নাভীনন্ত্ী: বাকী | (ঘ) 
স্বাঙ্গ বুঝাইলে লাকী ও লন্নী শব্দের উত্তর জজ হয় না | যথা, 
_ নন্তুলাভি: জান:, ভ্রস্তুলন্লীন্দীত্রা । স্বাজ না বুঝাইলে অস্থ- 
লাস্তীজ: হ্বন্থধ অন্তুনন্জীজ্যা শ্রীধ্যা। (উড) 

48) ন্ালাহ্ত: । () 
(ক) “ ঈর়দশ্চ* (পা! €181১৫৬) 

€(খ) «সমান সাধারণ নিম” ১১ শত দেখ। 

(গ) “বন্দিতে ভ্রাতুঃ* (পা 8181১৫৭) 

(ধ) “নাড়ীতস্ত্্যোঃ শ্বাঙ্গে” (পা € ৪1১৫৯) 

(৪) ঈ'প্রত্যন্নাস্ত-তন্ত্রীশব্ষো ধমনীবচনঃ। নাড়ীতি দিনন্ত ত্রিংশে! ভাগ: 

গোয়ীচন্রা। বহুতস্ত্রী--এগলে ত্রস্ব হইল ন। কেন? (সমান-সাধারণ-নিয়ম--১৭ সুত্র )। 

্্ীপ্রত্য়ান্ত্বাভাবাৎ হ্ন্যো ন”-_নি, কোৌ। অর্থাৎ ইহা স্ত্ীপ্রত্যয়াস্ত হয নাই বলিয়া হু 

হইল না। ইহা উপাদিক ঈ-অতায়-নিপন্, কিন্ত এই প্রত্য় শ্রী-পরত্যঃাধিকারে বিহিত 

হ্য় নাই বকিয়! ইহ! স্বী-গ্রত্যয়ান্ত নহে ।স্"তত্ববোধিনী 

(5) হুপ্রাতহঙ্ছনুদি বশারিকুক্ষচতুরই্ৈনী পদ জপদপ্রেঠপদা:" € পা? 818১২ 

পপ ০০০ রা রা রক 



প্রশ্ন ( বহুত্রীহি-সমাস ) ৩৭ 

বত্রীহি স্মাসে তান প্রভৃতি শব নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, 

-ক্বীনন সালব্হ্য ভ্বুদানঃ (ক), জীমল 'ভি্রাহ্য স্কিন; (খ), 

৬ ছহ্স নুবস্ব; । (গ) 
টি 

-4 ক) “প্রা তমাপাদিতসম্মদং তৎ*--ভট ২।৪৯ 

(খ) “দিবাশবোহয়ং স্বভাবাদধিকরণার্থপ্রধ।নোহব্যয়ম। শোভনং দিবা অন্তেতি 

শোতনমিতি কর্ণ বিশেষপম্, শোভনং দিবাকালে কর্দান্ত ইত্যথঃ”-গোযীচ্ত্র | 

অর্থাৎ দিবাঁশব্টী অধিকারণ-বাঁচক অব্যয়; শোভন শব্দটা কর্থের বিশেষণ, অতএৰ 

 দ্বিধীকালে যাহার কর্ম শোভন-_এইরপ অর্থ হইবে। “দিবে বাহরবিন্দিনী__ 

ভাট ৫1৭, 

(গ) অশ্নিঃ কোটি: । “বভৃব তত্তাশ্চতুরশ্রশোভি বপুধিভন্তং নবযৌবনেন”--- 
কুমার । “মনুষ্যবাহাং চতুরশ্রযানম্*-রঘু ৬।১*। এনীপদ2,। অজপদঃ প্রোষ্ঠপদঃ 

ইতাদিও ইহার অন্তর্গত 

প্রশ্ন ( বহুত্রীহি-সমাস ) 

১। “বহুত্ীহি সমাস" কাহাকে কহে? উদাহরণ দাও ॥ 

২। বহুত্বীহি সমাসে পুংবস্তাবের নিয়মগ্ুণি বিস্বৃতভাবে লিখ এবং উদাহরণ দিক 

বুঝাইয়! দাও । 
০ বহত্রীহি সম্যুূদে যে যে শবেব উত্তর সমাসান্ত হুর, তাহাদের বিশেষ ব্বিরপ 

ও উদাহরণ দাও। | 

৪ । বহর্রীহি সমানে ধর্ম ও গন্ধ শব্দের উত্তর যে সমাসাত্ত হয়ঃ তাহার বিস্তৃত 
বিষরণ ও উদাহরণ দাও। 



৩০৮ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

£ | বন্থত্রীহ্কি নম!সে কোন্ কোন্ শবের উত্তর কপ হয়? উদাহরপ। দা । 

৬। নিয়-লিধিত পদগুলির.সম।স ও ব্যাসবাকা লিখ, এবং বিশেষ নিয়ম কিছু 

থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর। |] 

ছবিক্রাঃ, সাসুজ:, কেশীকেশি, শীতগুঃ, কল্যাণীপঞ্চম1 রাত অচতুরঃ)/ পবন: 

বিশালাক্ষী, পঞ্চালং দার, ছিমর্ঘ)। অপ্রজাঃ, অজমেধাত, অর্জিতধর্্া অর্ভচ্ত উত 
প্রণনঃ। বিগ্নঃ। বুবজানিঃ, সুগন্ধি, চতুষ্পাৎ, একপদী, হুহাৎ, সোপানংকঃ, সপ্রাতঃ, 

চ্ধুরশ্রঃ। 

৭। সমাস কর ১-- 

দ্শীনাং সমীপে যে তে, উত্তরম্তাঃ পশ্চিমায়।শ্চ দিশোরস্তরালম্, দটুশ্ দৈশ্চ প্রহথত্য 

ইদং যুদ্ধং প্রবৃণ্তং, দৃঢ়া ভক্তির, শীতা। গৌর্যস্ত, বাঁমোরর্তীর্যয। বস্ত, রদিক| ভার্ধ্যা বন্ত," 

এক ভা্য। যস্য, গাঙগ। ভাব্য। যস্ত, পঞ্চমী ভার্যা। যত, ব্রাঙ্ষণী ভার) বন্ত, কৃশালী ভার্ধা 

বন্ত, শোভন। প্রিয় হস্ত, হুলোচন! কাস্ত। বস্ত, স্ত্রী প্রণানী যেষাং তে, ঘো মুক্ধান বন্ত, 

নাস্তি গ্রজ। বন্য, শুভে। ধর্থো বস্ত, উদ্ধে জানুনী যন্ত, হু্গরী ভায়া হ্যা, পল্পন্যেব গন্ধে। 

হত, বহবে। ধনিনো যহ্যাং সা, লন্ধং যশে! যেন, বহ্বাঃ প্রেয়ন্তে। বস্তু, পণ্ডিতে ভ্রাত। 

বন্ধ, মৃর্থে। ভ্রাতা যন্ত। * 

৮ সংশোধন কর £-. 

চৌরে জ্রাত। যন্ত £চীরভ্রাতা, ৰীরো৷ জাত বন্ত বীরত্রাভৃক$, মৃত? পড়্ী বন্ত সৃতপত্বিঃ, 

বন্থবাগ্সিনী সভা, বিশালোরসৌ, ব্যাস্্পাদঃ, হস্তিপাৎ, হুর্গন্ধি: বায়ুঃ, পালিতধর্শ হুমে- 

ধানাম্, সগ্রজানাস্ঃ পঞ্চমুর্ধঃ, দীর্ঘসকৃখং শকটম্, সকেশভা ধ্যঃ, পঞ্চভা ব্য, বামে রুভার্ধ্যঃ | 

৯) “কল্যাণপঞ্চম1 রাত্ররঃ, "কল্যাণপঞ্চমীকঃ পঙ্গ21-এই ছুইটি উদ্দাছরণের 

অর্থরত প্রতেদ বুস্াইরা দাও । 
১*। হুহাৎ, হুহৃদয়ঃ__-এই ছুইটী উদাহরণের অর্থগত প্রতেদ বুঝ।ইয়| দাও | 

১১1 অঅঞ্দিতধনঃ, উর্ধজানুং, অসক্ৃথঃ, সভৃত্যঃ--ইহাদের বিকল্প-পক্ষে আর কি 

কি পদ হয়? 'সতীর্ঘ: ও 'নতীর্ঘা;,--এই ছুইটী পদের অর্থগিত প্রভেদ থাকিলে 

তাহা দেখাও। ক 
১২। ঘহ্ত্রীহি সমাসে অক্ষি, মেধা প্রজা, ধর্ম ও গন্ধ শের প্রন কিয়! এক, 

* একটী বাফ্য রচনা! কর। | 



ছন্ব-সমাস। 

1 শজ্রল্ভুঃ | (ক) 

এই' প্রকরণে যে সমাস বিহিত হইতেছে, তাহার নাম সল্ছ। 

ব। মহল্িভ্' ন্ট । 
দ্ন্থ সমাদ হইলে সমস্ত ভাগ পরপদের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। 

ই। জুলহনহ্মীমা | 
প্রস্পর যোগ বুঝাইলে দ্বন্্ব সমাস হয়। যথা, স্হিষ্ম 
্ববস্ব স্বতিত্হী, হানস্ব বছমঘ্বস্ব হালভছমন্ী, শীল কসঙ্জ- 
নম্ব শশীলাজালী, অনস্ব ব্বহিহস্ব অভাঙস্ ঘবব্তবিব্ঘজামা, রি 

নন্হস্থ বনুব্বজ্ব দত ন্তবুব্বদ্দব্বালি, সজ্হস্ত ব্হাস্ব কত্ত 

হ্তবস্ব অন্বস্ব জভ্হ্স্গাক্হবল্ত্া: | ত্হিঘ্বকী,_-এ স্থলে হরি- 
পদার্থ ও হর-পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে। ঘ্রলব্্রাহিহ- 
মক্বাম়া;ঃ এ স্থলে ধব-পদার্থ, খদির-পদার্থ ও পলাশ-পদার্থের 

পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে ॥ 

৪ | বলাস্কাহ ভ। 
ছই বা বহু পদার্থের সমাহার (খ) বুঝাইলে দ্বন্্ সমাস হয়। 
ক) *চার্থে ছল: সমাহার ইতরেতরবুক চ স:*-- প্র-র-ম! 

*(খ) "সমুহঃ সমাহার২*-দি, কৌ। ইতরেতর যোগে অবয়বই প্রধান, কিন্তু 
'সমাহারে সংনলুৃতিই প্রধান--ছুর্গাদান । সমাহার হইলে সমস্ত পদটা শ্লীবলিঙ্গ ও এক. 

ব্চনাত্ত হয়। “ক্রীবধি্ঃ সমাহীরত্তত্ত নিত্য নিগর্য--প্র-র-মা 



৩১০ ব্যাকরণ-কৌ মৃদরী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

এ। হন্দুস্ব মাবি-নুত্থ-নান্কানান্ (ঘা ১1২) 

ছন্বসমাসে প্রাণ্যঙ্গ, তৃষ্যাঙ্গ ও সেনাঙ্গ-বাচক পদের ্ বলাস্্াহ 

হয়। যথা, প্রাণ্যঙ্গজ_ঘাহ্টী বাকী লব দাফিজাহল্, নী 
স্বহ্ত্ধী ্ব জব্ন্বহয্ন্, হুন্নাস্ব ক্সীভী ভব হুন্নীভন্, জব্থা 
নান্তিজ্ধা ন্ব জ্মখলাবিজ্ন্ ক); ব্রতী ্ ব ব্াতস্থ ব্ুজাতস্, 
্ন্তঘ্ব ভত্হত্ত ভ্তম্ভীতুষল্। তৃ্যাঙ্__দব্মনস্ব ল্বত্ত্বত্ব ত্মন- 
স্বহত্বন্, মন্ত্র কৃন্তসিস্ব অন্কতৃুনি, হী ভ অহত্বস্ব লর্থী- 
সেল, লেলম্ব বান্যাহস্ব লমেমমান্মাহল্, উন্নত দস্বল্ 
ঈন্রলঘত্্লল্, ভতঅস্ব লধ্যলস্ব অভ জলস্ঘনন্ূ খ)। সেনাঙ্গ_ 

শা সা পিপিপিপপ পাস 

€ক) রক্লীবলিঙ্গ হইলে অন্তস্থিত দীর্ঘ স্বর হৃম্ব হয়। এইদন্য নাসিক শব্র শন্ নাসিক 

হইল। কখন কখন প্র্াণ্যঙ্গের সহিত অপ্রাণ্াঙ্গেরও সমাহার হয়। বথা-বাঁক্ চ 

ত্বক চ বাক্ত্বচম্। *বাকৃত্বচেন।তিসর্ব্েণ- ভটটি। কোন্ কোন পাশিনীয়-মতাবলদ্ী 

বৈগ্লাকরণের মতে--*নর্বে। হি দ্বন্দে। বিভাবষয়। একবস্তবতি” (অর্থাৎ সকল ভ্বন্দই বিকল্পে 

সমাহার হইতে পারে। অতএব তাহাদের মতে বাক্ত্চম্ এইপদে সমাহার হইবার 

কোন বাধা নাই। “প্রীণাঙ্গতৃর্য্যকাঙ্গীনাং সেনাঙ্গানাত্ব ভূমনি 1” প্র-র-ম 

(খ) মুলে তূর্যযাঙ্জের যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইল, তাহ! সংক্ষিগুসায়*্সম্মত । 

দিদ্ধাস্তকৌমুর্দী, কাঁশিকা, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও ছুর্গাদাসের মতে উদাহরণ-_সার্দঙ্গিক- 

গাঁণবিকম্। “অত্র প্রাশিসেনয়োরঙ্গং নাম অবয়বঃ, তৃর্যান্ত তু অঙ্গং নাম উপকারক্কং 

বোধ্যম্”-+তত্ববোধিনী। অর্থাৎ প্রাণ্যঙ্গ ও সেনাঙ্গ শবে অঙ্গ-শব্ধের জর্থ অবয়ব, 

কিন্তু তৃর্ধাঙ্গ শব্দে অর্গ-শব্ধের অর্থ উপকারক। স্বৃদঙ্গবাদনং শিল্পষন্ত মার্দিজিকঃ, 
এইরূপ পাণবিক:| অতএব তত্ববোধিনী, ্রামতর্কবাগীপ ও ছুর্গাদাসের মতে 
ভূ্য্যাঙ্গবাদকের সমাহার হয়। “জাতিরপ্রাণিনামূ* (পা-২৪।৬)। অর্থাৎ প্রাণি” 

ভিন্ন জাতি-বচক শিবের সমাহ।র হয়। যথ!। আর চ শঙ্ত্রীচ আরাশছে। পণবহৃদঙ 

প্রভৃতি উদাহরণ এই হৃত্রাঙ্থদারেই দিদ্ধ হইতে পারে। 



সমাল--ছন্-সমান। ৩১৬ 

হঘিজাস্বগ ঙ্তাহীক্কাস্ব ব্ঘিজ্ধাজ্ৰাৰীস্কস্। ব্যালীজাজ ঘাভী- 
জ্ধাস্ মাবীন্মমাভীকল্, অহন্রত্ত জহব্রাব্বাস্ব সহম্যক্জহভ্রামূ, 
এলসি স্ব মহাস্ব ঘন্:্যহল্, মহান নুষ্যীবাস্ব আহনৃত্যীহল্ (৬৭)। 

»€*।+ নহীনান্িলাঁ ব্িত্বীহ । (ক) 
লিঙ্গের ভেদ থাকিলে নদী-বাচক পদের ঝম্মান্বাহ্ হয়। যথা, 

_আত্বা ভব জব্স্ব অত্রাঙ্গীব্যন্, ভত্বাস্ব ভুহানলী ল্ তত্বন- 

কান্নি, লল্মঘ্বলত্ব ব্বন্দলানা ন্ব নদ্সদ্বলভন্হলানন্। লিঙ্গ- 
ভেদ না থাকিলে হয় না। যথা, বত্বা লব নন্তুলা নন নক্কামন্ন, 

ভ্বহহ্জনী ন্ব শমন্বনী ত্র বহব্রলীশুমন্ুন্ত্রী । 

৩। হ্মনালিলাম্ত্ব । (৭) 
লিঙ্গের ভেদ থাকিলে দেশ-বাচক পদের ঘলান্কাহ হয়। যথা, 

"স্বত্ব জ্ধ্ীলত্ব জ্ত্ুকন্জ্জলল্, জ্ুব্বস্ব জাত্রন্বন্ব জ্হ- 
আন্র্ল্, লঘ্বহা ভব াতনিিদ্ত্স্ব লগ্তহাঘাতলিঘ্বন্সল্। লিঙ্গ- 

ভেদ না থাকিলে হয় না। যথা, -ললুাত্ব জন্যাস্ব লতু- 

জজ্জঘা: লিহ্দ্কাস্ব জকিজ্রাত্ব নিহ্ন্বন্দল্বিত্বনঃ । গ্রাম-বাচক 
পাশাপাশি িপিপাশিপপিসি পপর পা পপাসপপপপপপাশিকপোসপপীপাস্পা ধাপ প্পীপপাপপাপ্পাা পাশপাশি শী; 

(৬৭) সেনাঙ্গ-বাচক পদ্দের কেবল বহুবচনে সমাহার হয়, জন্য বচনে হয় 

সা। বখা,--হযহস্ব নুব্থীবস্ব মহনূত্যীৰী, হন্গিস্ব দংয্স্ম জববান্রয্থ অঙ্িদহস্যন্ধ বাজ: । 

(ক) “বিশিষ্টলিঙে। নদীদেশোহগ্রাষা১ (পা ২৪1৭) 

€খ) বিশিষ্টলিঙ্গ! নদীদেশোহগ্রামাঃ” (পা ২181৭) এগ্রামবাচিনাং নগ্রবাচিন। 

সহ, নগরবাচিনাং চ গ্রামঝাচিন সঙ ন হ্যাৎ্--জ্রীরাম । “জান্ববং নখরং, শালুকিনী 

“্াম১--সি,কৌ। “দেশোহত্র জনপদাখ্য» তেন কৈলাসম্চ গন্ধমাটনঞ্চ কৈলা সগন্ধমাদনে 
ইত ন স্কাং"-_হ্ীরামতর্কবাগীশ। 



৩১২ ব্যাকরণ-কৌমুদ্দী ( চতুর্থ ভাগ ) 

পর্দের সহিত নগর-বাচক পদের সমাহার হয় না। « যথা” 

জাহ্বস্থ সাবুজিনী নব জাবজনত্যানুজিন্থী । 
০। না দয্ম-মন্তলি-হালুজন্ুলা।855। নন্ু- 

অন্বন | (ক) . 
বহ্ুবচনে পশু-বাচক, শকুনি-বাচক ও ক্ষুদ্রজন্ত-বাচক পদের 
বিকল্পে ঘলাস্থাহ হয় । যথা, পশু-বাচক-_নালক্ব মস্িলাস্ 

নীলছিলল্। লীলপ্তিনাঃ; শ্রল্দান্ব জ্হক্রান্য শরবত শ্রজ্ম- 

জ্বক্রাঃ; বীলাঘনস্ব বহলাস্ব নীলাসুনহলল্, নীলাস্ত্রনইলা; 
(খ)। শকুনি-বাচক- বাজ বাহ্ষাস্বর ভঘবাহঘল্, ভুঘ- 

জাহঝা: ; আজান ল্বন্দনাজ্জাস্্ অন্ধন্বঙ্গনান্মল্, অন্ধন্ল্দনাক্সা; ; 

জীন্দিন্বাম্ব লহুবাস্ব জীন্িত্রলবুহ্ল্, জীন্দিনমুহা: | ক্ষুত্র- 
জন্ত-বাচক-_হুম্যাস্ব নয়বাস্ব তম্ঘলমজন্, হৃজ্ঞালসন্দা: ? নৃন্দাস্ব 

ললিজ্ধাস্্ মৃন্মনছিজলন্, মৃজলপিজা:; জনুন্ধত্যান্ব দিদী- 
লিজ্জাস্ব লল্ন্জঘনিতীিক্জল্, লন্ব্ধব্ঘতিতীলিজ্জাঃ। (গ) 
আউট ০০০৩০ পাপ পপ পি লো পডাপ্পা পি সপ কস সক পপ 

(ক) শবভাষা বৃক্ষমৃগতৃণধান্ব্গরনপশুশকুন্শ্ব বড়বপূর্বাপরাধরোত্তরাপাম্” (পা 

২৪1১২), 'ক্ষুত্জস্তব:” (পা ২৪1৮) “ফলসেনাঙ্গবনম্পতিমৃখশকুনিক্ুদ্রজত্তধান্ট- 

তৃণানাং বহুপ্রকৃতিরেব ছন্দ ইতি একবদিতি বাচাম্” ( বা১৫৪*) | 

(খ) "্সৃগবাচিনাং পন্বস্তরবাচিন। সহ ন স্ভাৎ, তেন রুরুমহিঘ। ইত্যাদি”--জ্রীরাষ 

(গ) পক্ষুত্রস্তরপন্থিং ভাদথব] গু এব সঃ। শতং ব! প্রস্থতে। যেষাং কেচিদ! ন- 

কুলাদপি* ॥ অর্থাৎ বাহার অস্থি নাই, অথব! যে কুঞ্জ জর্থাৎ অতিযক্ে যাহাকে দেখিতে 
হনব, অথব। যাহাদের শতসহশ্র করকোষে থাকিতে পারে, ভাহাকেই ক্ষু্জ জন্ত বলে। 

কেছ কেছ বলেন নকুল পরান কু জন্তর অন্তর্গত। গোদীচন্ত্র এই শেষোক্ত লক্ষপেরই 
লষাদর করিয়াছেন । যৃকস্্উকুন্। 



সমাস- ঘন্-সমাল। হল 

হ |” দানা-ভব্য-লকলান্লন্ধালাম্ত । 

বহুবচনে ফল-বাচক, তৃণ-বাচক ও তরু-বাচক পদের বিকলে 

ল্ললাস্নহ হয় । যথা, ফল-বাচক- অভ্হাহ্ি ভব গ্সালবন্জালি স্ব 
বর্বালবর্ন্ত অ্রহহানবক্জানি ; ভ্বজীঁহাহ্যি নব লাহিজন্বানি 
্ব- ব্বজ্গৃলাবিঈন্, ত্তজ্ষৃহলাবিল্বালি ; লীন্বঘস্ব অনাস্ 
লীদ্বিঘনল্ (ক), লীস্টিঘন্রা: ; স্বাস্থ লাদাস্ব জু্ললামন, 
ম্ুক্ঠলালা: | তৃণ-বাচক-জযাস্্র জাহাম্ব জ্ক্রন্জাব্ম্, অক্ষ" 

জামা; । তরু-বাচক--গসক্বন্সান্ব ন্সমীনাস্্ব ব্সক্বন্ঞন্মন্নীঘম্, 

হ্অন্রন্য নী: | 

০ । লিন লিন্সানিবীঘিলাল্ । (খ) 

যে স্ষল জন্ত পরস্পর নিত্য-বিরোধী, বহুবচনে তদ্বাচক পদের 

নিত্য ্বলান্থাহ হয়। যথা, শস্য লঙ্কুলাম্ব ক্সস্থিলন্ুল্, 
্ান্ধাস্থ ভন্ত্জাস্ব্ জাজ্ীব্জল্, লাজ্ীবাস্ব বুমি্জাস্্ লাজাহ- 
ম্ুজি্ল্। (গ) 
(ক) “বত পৃথিব্যাং ব্রীহিত্বং হিরণ্যং পশবঃ শ্রিয়:*--মহাভারত। 

(খ) “যেষাঞ্চ বির়োধে। শাঙ্গতিক:» (প| ২11৯) 
(গ) "বিরোধে বৈরং, ন তু হীনবস্থানম্ ? তেনেছ ন-_-ছাক্সাতপৌ”-_তত্ববোধিনী । 

অর্থাৎ এলে বিরোধ শে শক্রত। বুঝিতে হইবে। ছায়াও আতপ একত্র খাকে না; 

সেট হেতু তাহাদের মধ্যে বিরোধ খাকিলেও শক্রত! নাই । অতএব ছায়া তপৌ--এস্থালে 

সমাহার হইল নী।  দেবান্ুরাঃ, কুরুপাও্ডবাঃ প্রভৃতি স্থলে বিরোধ অর্থাৎ শক্রেত। 

খাকিলেও ইহা নিতা বিরোধ নহে-_কোনও বিশেষ কারণে কিছুকটলের,জন্ত। এই, 

হেতু সাহার হইল না। 

৯ শপ পপ পপ ০ পা পা জি পপ পাস পাপা স্পা পি সি পিস তি পপির পি ৯7 শাহি পাশ 



৭৩১৪ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতৃখ-ভাগ) 

181 বাবান্রক্কনীনান্ত্ ॥ (ক) 

শ্া্রাস্ব (৬৮) প্রভৃতির নিত্য স্বলাস্াৰ্ হয়। যথা» যাবত 
'গ্াস্ব বান্রাহ্বল্ (কৃ), ক্সলাস্ম সনিজাস্ত্ সলানিজল্, ভুল্লাস্্, 
দীল্লাস্ব ঘ্জদীন্সল্। 

₹। নিলালা দুতাদবাহীলাল্ । 
দাহ প্রভৃতির বিকল্পে ব্লান্বাহ হয়। যথা, দ্ু্স্ব 

ক্মনহ্ত্্ব দুভনানহন্, দুলীদই ; আহ লব তদ্মৰ ল্ত ক্সঘহীক্লহল, 
সীল; ঘি স্ব ভূন স্ব হঘিভনদূ, ছিভন। | 

1হ 1 নিষক্বালালনিজানব্মানাভ্ত্র । (খ)' 
পরস্পর-খিরুদ্ (খ) পদার্থের বিকল্পে ঘলাদ্বাহ হয়। যথা» 
কে) _ শবাবাহবপ্রভৃতীনি । চ” (পা ২81১১ ).  “গ্রবাঙ্ামত্যাদি নির্দেশাং 'গ্রাহখং 

নগ্বোহ্বৌ ইত্যাদে পশ্ত্বান্িকল্পঃ” (৮ শুত্র )--ঞীরাম তর্কবাশীণ 

(৬৮) ননাস্মন্, বানাবিজল্ঃ বাইত্তন্ধল্, ক্সলানিন্ধন্, ক্মঅতব্ধল্, জ্রললানলল্, 

স্রলব্িহানন্? স্তন্নণীল্পল্ঃ স্বন্যব্তান্রল্ঃ ব্লীজ্লাহ্ন্) হাঘীলাযানজ্ধল্ঃ হযাতীনতীহ্ল্ঃ 

যাতীত্ছহল্, আতীদহিজল্; তদন্ত, তলত লুলমজন্, বুলত্তবীমনূ, অন্ধল্ম হ:. 

লান্তযীথ্িনন্, হুলস্হন্, হুমদুনিজল্, অনতসুলন্ত্ধদন্ খঅওইুলভ্ুমনূ, ভব্বীমত্জন্ঃ, 

ানীনানবল্, ভ্ততীক্ুন্, নাবননীলানবলল্। | 
দ্থাবাহ্বাদৌ খবাশ্বং স্যাঁৎ পুত্রপৌত্রং গবাবিকম্॥ শকৃণ্মেদঃ শ্বচাগালং গবৈড়ক- 

মজৈড়কম্॥ ভূগোলুপং স্ত্রীকুম।রং দাসীদদানং কুটাকুটম্। ভাঞ্কবতীভাগ্ববতং দর্ভীতু, শর- 

পুতিকম্। কুজাহামনটৈরাত যুষ্রীৎ খরপলো৷ তথ।। মাংস।তু শোণিতং শাট্যাঃ পিচ্চটুং 

পুরুযোহজ্জুনাৎ | শৃৎপুরীষং মৃত্রাচ্চ শেষং ভে প্রয়োগতঃ 1” প্রীরামতর্কবাগীশ 
(খ) “বিগ্তিষিদ্ধং চানধিকরণবাচি” ( পা ২৪1১৩ )। যাহার! একত্র থাকে না, 

তাহা রাই এন্বলে বিরুদ্ধ। অতএব 'কামক্রোধো' এস্লে হইল না। কাকণ বাঁম গ' ক্রোধ 



পমাপ-্-দন্ব-সমাস। ৩১৫ 

্বীনত্্ব গুহ্যত্থ আনীহ্যন্, জীনীহ্য; ভ্ৃত্তত্্ হুংত্বস্থ স্ব্ত- 
কুংস্বল্, স্বব্ততু:ব্ত ; জন্ম তব লহ্ব্যত্ত্ব জন্মানব্যবল., অজ্মমাৰ্যা ; 
শৌা: ক্সন্বজাহ্স্ব ্সাভীজান্বজ্বাহল্, আআবীক্জান্মন্াহী। 

বিশেষণ হইলে হয় না। যথা, ক্ীনীহ্য যী । 

28 | হাল্রাব্বানলিবববিলালাল্ (দা 181২০) 
শৃত্র-বাচক পদের নিত্য ঘলান্বাহ্ হয়। যথা।_নীদাস্ব লাদিলাস্ব 
ীঘলাদিনন্, জন্্াহাস্ব স্তষ্মব্দাবাস্্ জন্টাবন্ধরত্মজ্যাহদ্, লাকলু- 

বিন্াস্ব লন্মুনামাহ্ব নাবনুলিজ্বনন্তলান্রন্ । নিরবসিত (৬৯) 

শূদ্রের হয় না। যথা ল্বব্ভাক্বাত্ব স্বলনাস্ব ব্ভালভ্কলনা: | 

£% । ল কৃনিদঅ:দল্তলীলাল্ | (ক) 

একত্র থাকতে পারে। বিস্ভাসাগয় মহাশয় বলিয়াছেন_£: 'বিশেষণ হইলে হয় না" । 

কিন্তু বৈয়াকরণদিগের মতে “দ্রব্যবাচক হইলে হয় ন।”; অতএব স্বর্গনরকৌ--এস্কলে 

হইল ন। দ্রব্যবাচক বলিলে বিশেষণও ইহার অন্তর্গত হইল। কিন্তু বিশেষণ বলিলে 

'ববর্গনরকো' এখানেও সমাহার হইর়। যার, কারণ স্বর্গ ও নরক বিশেষণ নহে। “বিরুদ্ধ 

অদ্্রব্যং বা*--নংক্ষিপ্তসার ৩৬৮ সুত্র 7 

(৬৯) হলুদ দান ঘুজজা।ইব্যাদি লম্যত্বানি ন লিব্নঘ্িনা: | 

ভন্মনা। শুধ্যাতি কাস্তম্-স্মতি। অর্থাৎ কাংস্কপাত্রে বদি কোন শুদ্ধ ভোজন 

করে, তাঁহ। হইলে এ পাত্র ভশ্মযে।গ্নে শুদ্ধ হয়। কিন্তু চণ্ডাল প্রভৃতি কতকগুলি জাতি 

আছে, তাহীর। বনি ্রক্ূপ পাত্রে ভোজন করে, তাহা! হইলে তস্মযোগেও তাহ। শুদ্ধ 

'হুয় না; পুনরায়ু গঠন না করিলে এরূপ পাত্র আর শুদ্ধ হইতে পারে না। চণ্ডাল 

প্রভৃতি এ সকল জাতিকে নিরবসিত অর্থাৎ 'বহিষ্কৃত শুন্র' বলে। রপ শৃদ্রের 

সমাহার হয় না। “নিরবসিতো বহিষ্কতঃ। কুতে। বহিষ্কৃতঃ ? 0588 

" (ক) “ন দধিপয়আদিনিশ (পা! ২৪1১৪) 
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হমিঅন্র্ধ (৭০) প্রভৃতির সমাহার হয় না। যথা, _হুছি- 

ঘযনী, ভ্বঘিমস্তুনী, হ্যক্মজঙ্থী, হীণ্ঘানঘী, তত্ত্তবন্ত্ী। 

£হ। আ্স্সববা-হ-স-স্থান্লান্ ঘনাক্াই | ক) 
সমাহার-ছচ্ছে চ্-বর্গীন্ত, দৃ-কারাস্ত, ষ-কারান্তও হ-কারাস্ত শব্ধে দ্ব 
উত্তর ক্ম হয়। যথা, _নাজল্রন্বল্ (ক), স্ীজজল্, জ্লী- 
হসেহুলূ, বক্মন্বিঘহ্ন্, নাক্ুলিসক্ঃ লাক্িদূজল্, ্ঘলীতালস্রূ, 

অন্তনীতৃদ্বম্। সমাহার না হইলে হয় না। যথা” _স্ীজ্বজী, 
সাশ্রহ্্্হী | 

৩ । ক্বেন্লাশুহন্ল ভা বিত্রানীল্অবনন্নী | (খ) 

বিছ্যা-সম্বন্ধ ও গোত্র-সম্বন্ধ থাকিলে এবং খ-কারাস্ত শব্দ পরবর্তী 
স্পা শী সপ সপ 

(+-) হঘিনযল্। ব্বঘিনভ, লগ্তদিন্ঃ লঙ্পসলাদলিঃ জিনম্মখ্য) জন 

নিষ্মান্তঃ সহিল্লাত্ক্সীতিজ, ঘজব্যীিতহ, ম্মন্ধজগা দখ্নস্টি্, হীন্বালদন্, স্মস্তানস্ূ, 

নীঘানণন্ঃ ক্মভ্যঘলননত্, ভল্ুত্রজন্ত ভব ক্মাতাবভাল, স্মজ্রানতা, খক্সাম, বাঙঅনস। 

(ক) “ছন্বাচচদযহাত্তা সমাহারেশ (পা &1৪1১০৬)। শ্বইনাং ছন্থে তু বা 

ত্বক্তিজম্।  ছন্বগর্ভে ছন্দে তু বাকৃত্বচশ্রজম্”_তত্ববোধিনী। অর্থাৎ চ-বর্গান্ত 

প্রভৃতি শষাগুলি যাদ সমাসের অস্ত্য অবয়ব হয়, তাহ! হইলেই অ প্রত্যয় হইবে। 

অতএব বাক্ চত্বকৃচ শ্রক্ চ এইবাক্যে সমাহার-্থন্দে বাচ, ব! স্বচ, শব্ষের উত্বর জ 

প্রত্যয় হইবে না। কিন্ত যদ প্রথমে বাক চ ত্বক চ এইবাক্েসমাহার-ছন্ কর! 

যায়, তাহ। হইলে অ প্রত্যয় হইবে এবং “বাক্ত্বচমূ* এইরপ পদ হইবে। তৎপরে - 

বাকৃত্বচং চ শ্রকু চ এইবাক্যে পুনরায় সমাহার-ছশ্ম করিলে 'বাকৃতবচ্রজম্" হওয়া র" 

কোনই বাধ! হইবে নাঃ 

(খ) “আনগু, খতে! ছন্দে (পা ৬৩1২৪ ) 



সমাল--ছন্বসমাস। ৩১৭ 

হইলে ধুর্ব্ববর্তী খকারাস্ত শবের উত্তর স্তা হয়; ড্ ইত, আ 
থাকে । যথা, বিষ্তা-সন্বন্ধে__্ভীনা নব দীনা ত্ব স্বীনাদীনাহী, 

নভু নব তল্লানা স্ব লভীক্লানাবী। গোত্র-সম্বন্ধে_-লানা স্ব 

দিল্স ্ব জবলাদিনবী। 

121 দুত্ব ত্ব। (ক) 
পুজ-শব্দ পরে থাকিলে খদস্ত শব্দের উত্তর ভা হয়। যথা, 

দিনা হু দ্রজস্ব ছিলাঘুন্ী, নালা ত্ব মৃল্স্ব লানাঘৃন্জী। 

1৫ । হ্নলানানিনা ঘুতনান্ | €) 
'দেবত্কা-বাচক পদের দ্বন্দ হইলে পূর্বপদের উত্তর ভা হয়। 
যথা, জুল্ুত্ব নক্যস্ব ছুন্ানভ্য্ী, লিলস্ব অহয্বস্ব লিলা- 

বৃত্থী (গ ব্বত্স্ব স্বন্লাস্ব বুহ্যান্বন্ছনঘী, ক্সকিনম্ব নিষ্যৃস্থ 
গবনানিহ্ঘু। 

₹০। ল নক্কামজাননআহ্: | 

নক্সদলাদনি প্রভৃতির উত্তর সভা হয় না। যথা,_লল্মা স্ব 

মজামনিস্ব লল্লমপলাদনী, অনিনস্ব নান্তয ্সব্িানু, তাহ 
্সবিনস্ব আাতুবনী, নাস্তৃস্ব বীলস্ব ্রান্রবীনী। (ঘ) 

(ক) “পুত্রেহস্ততরন্তাম্* ( পা ৬৩২২) “ইত্যতে। মণ্ডকচ্যা পুত ইত্যনুবৃত্তেঃ |. 

পিতাপুতো”--( ভট্টোজি ) 
(খ)"দেবতাছন্মে চ” (পা ৬াও২৬)। “অবায়োদেবতাথন্যে প্রাকৃপদাস্তস্ত 

শীর্ঘতা শর -মা 

(থ) “ইতঃ পম মিত্রা বরুণৌ। কিমেতো "ভি । ৃ 

(&) বেদে যে নকল দেবত1 একত্র সত হইয়াছেন, কেবল সেই লফল দ্বেধতা-বাচক 
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8) জুহ্যন : বীলনব্যতী: (সা হু হ.২৩) 
বীল ও লত্ম শব পরে থাকিলে ক্সকিন শব্দের উত্তর কুন 

হয়; ন্ নু ৪ থাকে । যথা, স্সব্নিস্ব ভীলস্ব আঅবদীমীমী, 
্সবিবিস্ব অনঘযস্থ গ্সবনীনরন্ত্থী । 

| বিন ত্বানা (দা হ।হ।২৫) 

পূর্ববর্তী হি্ স্থানে ত্যানা হয় । যথা,শ্বীস্ব লুলিস্ব আ্বানা- 
লূমী, শ্রীস্ব জলা স্ব ব্যানান্বলী। (ক) 

বহ। হিল ভ ঢুঘিত্যাল্ | (খ) 
পৃথিবী-শব্ধ পরে থাকিলে হিল্ স্থানে স্বান্না ও হিল্ হয়। 
যথা, ত্ীস্ব ভুঘিনী ন্ব হ্যান্রাছ্ঘিজ্্ী, হিঅন্যৃঘিন্দী । 

২৪। লানবমিলহী। গে) 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা” লালা স্ব নিলা ভব লানহদিলৰী। 

ক হৃজসনী জল্মনীলা। (ঘ) 

শক্ধেরই হইবে । অতএব বরক্ষপ্রজাপতী, শিববৈশ্রবণৌ, দ্ব্দবিশাখো, রবিচত্রো 
ইত্যাদি স্থলে হয় না। বায়ু শব্দের সহিত সমাসেও হয় ন!। 

(ক)হদ্দি দিব, শব্ধের পরে একটিমাত্র পদ থাকে, তাহা হইলেই 'দ্দ্যাবা' হয়। 
দাভূমিসূ্্যা:-_এন্থলে দিব শব্দের পরে ছুইটী শব্খ আছে বলিয়| যাবা, হইল না. 

গ্নো্ীচন্্র ও ভ্রীরামতর্কবাঞ্ীশ । 
(খ) “দিবমল্চ পৃথিব্যাম্” (পা ৬1৩৩০ )। “দেবন্বন্দে দিবে দ্যাব! পৃথিব্যাং, 

দিবলিতাপি।”স্প্রশীয়ামা 

(প্র) “মাতরপিতরাবুদীচাম্” ( পা! ৬৩1৩২) 
(ঘ“ধর্দানিঘন্যিম£শ (ব1 ১৪১৮); “জায়াশবন্ত জস্ভাবে। দস্ভাবশ্চ বা নিপাত্যন্তে” 

টি১ ই "পতে। জং দঞ্চ জানায়! জম্পতী দম্পতী হখ1।*-্প্র-র-মা * 



সমাপস্্্ছন্থ-সমাস। ৩১৯" 

জাগা ও পলি শব্দে সমাস হইলে, বিকল্পে হুন্দনি ও জন্সলি 
হয়। যথা,০-জাযা ল্ব ঘনিস্ব লাবাদলী, হুষ্দনী, জক্দনী । 

নই | নিল্ঞ ত্ীন্জাহ্ঘ: | (ক) 
দন্ববমাস হইলে হ্বীতববধী (৭১) প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয় । 
যথা” ন্ভী নব হূলাস্ব ব্জীতুবী (ক ),নান্ধ্ লব নস্ত্ বাজ্সনব, 
নল্গাম্্ব হিলা ল্ব লন্বান্হিনন্, বান্থী ভর হিনাল্ হালিল্িম্বল্, 

(খ), ন্থলি নব হিতা বত গ্লন্বিন্রল্, ক্মন্স্ব হালিম গ্সন্বীহাল; | 

একশেষ প্রকরণ । (গ) 

(ক) "অচতুর-**বিচতুর” (পা 881৭4) “ন্্ীপুংসাবাত্মভাগৌ তে তিয়মূর্তেঃ 

সিপ্ঞ্ষয়া-_কুমার ২৮ 

(১) জীঘ্ব তরী; ঘল্মলতৃত্কী স্ক্যাল, লাহ্মলবী। অনিন্ম,অন্, হাববশ্বন্, জঙ্ম- 

সীন্রন্, অ্ভীবল্; লক্ষান্হিল্ঃ হালিন্হিখল্, দস্ভহি বল্, ক্ব্যজ্লূ, অনস্থীবাল: । 

(খ)“রাত্রিশিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি”- শকুদ্তল। 

(গর) সিদ্ধান্তকৌমুদী-সতে একশেষ একটী বৃত্তিমাত্র, সমাস নহে। বৃত্তি পাঁচ 

প্রকার । ' যথা--কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদান্ত ধাতুরপ। “পরার্ধা- 

ভিধানং বৃত্বিঃ"_ লি, কৌ । প্রত্যয়ের অথব! অপর পদার্থের অন্তর্ভাবের স্বার। যে বিশিষ্ট 

অর্থ, তাহাই পরার্থ; সেই পরার্থ যাহ! কর্তৃক অভিহিত হয়, তাহাই পরা ধ্৫ধাভিধান-. 

তন্ববৌধিনী। *পরস্য শবন্ত যোহর্থ স্তকত।ভিধানং--পন্দাস্তরেণ হত্র স। বৃত্বিরিত্যর্থ১'-- 

কৈর়ট। গোরীচন্ত্র ও প্ররামতর্কবাগীশ বলেন যে, একশেষকে বন্দ সমাস বল! 

যার না। কাঁরণ' তাহ! হইলে পথিভ্যাম্, খগত্যাম্ প্রভৃতি পদে লমাসান্ত হইতে পারে, 
কিন্ত তাই! অদন্ভব। “বঃ সরূপবিরাৈকশেষঃ পাঁপিনিসপ্মত)। , চান্স; প্রকৃতি- 

বৃ্তিতা!ং ধনদ্ধোৌ -তন্ন।সুমেনিরে 1াপ্র- রমা 
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২৩) বন্ধদান্ানজঘন হ্ন্দশ্রিমী (দা ২1২1হ8) 
এক বিভক্তি হইলে সমানাকার অনেক পদের একমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে । দ্বি-পদের .একশেষ হইলে অবশিষ্ট প্দ িবর্নাস্ত 
বহু-পদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ বহু-বচনাস্ত" হয় 
যথা, লন্স্ব লবত্্ লক, লক্ষ লক্স্থ লব লবন, দব্ত্ব 

দব্জ্থ্ দবী, দবঘ্ঘ দব্বন্থ দাস দব্বালি। 

বুে। দুলান্ কিতা (দা ২1২৩) (ক) 
সমানাকার স্ত্রীবাচক পদের সহিত সমাস হইলে পুরুষ-বাচক 
পদ অবশিষ্ট থাকে । যথা, ্নাল্সত্থী  ল্লাল্মব্যস্ব লাল্সন্থী, 
্হ্ুতী ভ্ স্তঙ্কৃত্বে ভ্তজ্কুতী। শ্্রীলিজ-নিমিত্তক ক্সাদ্, কুদ্ 
প্রভৃতি বিশেষ ব্যতিরিক্ত অন্যান্ত অংশে সমানাকার হওয়া 
আবশ্যক, শব্দের স্বরূপ-গত বৈলক্ষণ্য থাকিলে হয় না। (খ) 

যথা,-ভবস্ব ঘাহবী ল্য ছঁঘঝাহহ্ধী। (গ) 

৭৫. | লন্মজিজন্ানাল্ । 
ব্যক্তিবিশেষের সংজ্ঞা-বাচক পদের একশেষ হয় না । যথা, 

হুন্দুস্ব তুন্াত্যী স্ব তুন্টুন্হাত্ভী, মনস্্ব লন্রানী ঘ্ব ্রম্লত্রান্দী । 
চাপা 

ঙ 

( ক') “পুমান্ স্ত্ীপ্রত্যয়ান্তেন বৃদ্ধে। যুমাইবিষ্যতে *-_ প্র--র--ম। 

(খ)্দখাৎ একই শব্ষের কেবল লিঙ্গগ্নত প্রতেদ খাকিলেই এই হুত্রাগুসানে 

একশেষ হয়, শব্ধগত প্রডেদ থাকিলে হয় ন।। 

(গ) গথ্ক্পূর্ব ধুপধামানক্ষে (পা ৫1৪.৭৪) তদ্ধিত--২৮৫ ত্র । অন্িণ+ 

“অং. দঙ্গিণ!। 
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ই০| শরান্ত-দৃনজী ভূ-তৃসথিনম্যাল্ (ছা ২15০) 
স্বন্-শব্দের সহিত ভ্রাতৃ-শব্দের এবং হুহিতৃ-শবের সহিত পুজ- 

শবের সমাস হইলে ভ্রাতী ও পুত্র শব্ধ অবশিন্ট থাকে। 
ঘখা,-» বালা ্ ব ঘা ঘ ব্দানহী, ঘৃজস্ ভৃছিনা ন্ব ঘল্্ী। (ক) 
ই বিমামা দিলা লাল্লা। (€) 
মাতৃ-শব্দের সহিত সমাস হইলে পিতৃ-শব্ বিকল অবশিষ্ট 

থাকে । যথা, লানা লব নিলা স্ব দিনবী (খ), লানাঘিনহী। 

ইং । আবম: আবততা (ঘা 811৩২) 
শ্বশ্র-শব্দের সহিত সমাঁস হইলে শ্বশুরশব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট 
থাকে। যথা সুস্থ কসবস্ত ত্যবী, হবস্্যবী। 

. শুই । লদুবজ্জলনঘুজজললনন্বন না । 
নপুংসক ভিন্ন শব্দের সহিত নপুংসক-শবের সমাস হইলে 

নপুংসক-শব' অবশিষ্ট থাকে, এবং তছুপলক্ষে বিকল্পে একবচন 

হয়। যথা, ম্মন্ধন্ব হ্যন্জা ল ম্যজন্থ হ্যজল্, ম্ন্জালি (গ)। 
নপুংসক-শব্দের সহিত সমাস হইলে একবচন হয় না। যথা,-- 

হন্ধত্ব স্যন্ত্ব স্মন্ধীত্্ ম্যক্লালি। 
৩ 

(ক) "মহীভূষঃ পুত্র বতোহপি দৃষ্টিং__কুমার ১২৭ 

(থ) “পিতা মাত্র” (পা ১২1৭০ )1  পবাগর্খবিব সম্পৃভৌ৷ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। 

জগতঃ পিতরৌ৷ “বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরো”--রঘু ১১ 

খে) তান্বত্তি চ ভাঙ্বতাশ্চ ভাঙ্প্তি। “ভাম্বত্তি রতনি মহোধধীশ্"-_কুম।র- 

সম্ভব ১1২15 ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ হইলে হয় না । যখা-লিতধবলশুক্লানি ॥ 

৩৯ 
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প্রশ্ন ( ঘন্দ-সমাস ) 

১। হন্-সমাসে সমস্ত পদ কোন্ লিঙ্গ হয় ? 

২। ছন্বসম।স কয় প্রকার এবং কি কি? উভয় প্রকারের মধ্যে প্রাযুতদ কি, 

তাহা উদাহরণ দিয়! বুঝাইয় দাও | 

৩। সমাহার-ছন্্ কোন্ কোন্ স্থলে নিতা এবং কোন্ কোন্ স্থলে বিকল হয়? 

এবং কোন্ কোন্ স্থলেই ব| হয় না? উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়! দাও। 

৪1 কিরাপ হলস্ত শব্ধ সমাহার-্বন্দে অ-কারাস্ত হয়? উদাহরণ দাও । 

৫। হ্বন্ব-সমাসে কিরূপ স্থলে পূর্ববর্তী খ-কারান্ত শব্দ আ-কারাস্ত হয়? উপাহুরণ. 

দিয়। বুঝ।ইর! দাও। 

৬। দ্বন্ব-সমাসে ৫টা নিপাতন-নিদ্ধ পদের নাম কর। 

৭। “একশেব-ঘন্ব” কাহাকে কহে? ইহাকে সমাস বল! যায় কি না? কারণ 

দেখাইয়। উত্তর লিখ । কোন্ কোন্ স্থলে একশেষ হয়? উদাহরণ দাও। 

৮। নিয্-লিখিত বাক্যে কিনূপ হইবে ও তাহ।দের বিশেষ নিয়ম কি? শুরুশ্চ শুরা 

চ শুরুধ, শুরুঞ শুরুক শুরু, হবত্রাশ্ শ্বশুরশ্চ, মাতা চ পিত1চ, পুক্রশ্চ ছুহিতা চঁ ত্রতা 

চ স্বদ। চ, হংসী চ হংসশ্চ, হংসশ্চ সারসী 5, অহশ্চ পাত্রিশ্চ, বাক চ মনশ্চ, জায় চ পতিশ্চ, 

স্যৌশ্চ পৃথিবী চ, গ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ, অগ্রিশ্চ সোমশ্চ, ইন্্রশ্চ মোমশ্চ, অগ্নিশ্চ বাযুশ্ট, পিতা 

চ পুত্রশ্চ, সম্পচ্চ বিপচ্চ, বাক্ চ ত্বক 5, দ.ধ 2 পয়ণ্চ, গে।পাশ্চ নাপিতাশ্চ, সুখব দুখ, 

পুক্রাশ্চ পৌন্রাশ্চ, মার্জারাশ্চ মুষিকাশ্চ, মুদগাশ্চ মাধঘাশ্চ। দংশাশ্চ মশকাশ্চ, গঙ্গ। 5 

শোণশ্চ, ধনুংঘি চ শরাশ্চ। 

৯। সংশোধন কর ও কারণ দেখাও-- 

গঙ্গাযমুনম্, বিদ্বেহকলিঙ্সম্, অহিনকুলাঃ, পুত্রপৌন্রঃ, শুক্লকৃষঃম্, দীক্ষা তপঃ, বাক্তবচা, 

ইন্্রবরুণৌ অগ্নিসো।মৌ, শ্ত্রীপুমাংস* বাত্মনস! | 
১৯1 “দেবাহরা-এস্থলে সমহার হইল না কেন? 



সমাস- সর্বব-সমাস-সাধারণ-বিধি | 

সঘী ভ: জঅলাঘী। (ক) 
সমাস হইলে সমস্তের অস্তস্থিত ঘঘিন্ শব্দের উত্তর সত হয়; 
,ড. ইত অ থাকে । যথা, ঘম্: অলীতল্ তত্রঘঘরল্, জী 
ঢন্যাঃ জব্বনশ্রঃ, হৃিব্যহ্যাঁ হিতি দন্যা; হৃন্বিত্বানঘ: (ক), 

 মক্তান্ অন্যা: লন্থাদঘ:, লঘাধ্াঁ অঘাঁ ঘলাস্কাহু; ক্বিঘঘন্, 
বনৃত্বা অঘাঁ অলান্কাব: ন্বনতক্মঘল্, হজ: ঘন্যা: ক্সভ্িন্ হত্য- 
অঘ লমহল্, ন্বলজ্ব অন্যাস্ব জন্বমতী। অব্যয়ের পরবর্তী হইলে 
নপুংপক হয়। যথা নিনৃত্ব: সন্যা: জিঘল্ (খ ), মিল: 
অন্া; ভল্দঘল্, অজ: অন্যা: ক্র । 

(ক) “খধক্পূরবধূঃ পথামানক্ষে* (প| 18198) তদ্ধিত--২৮৫ স্তর । দক্ষিণ+ 

আৎস্দক্ষিণা। 

অতিরিক্ত--“গ্রামাপশুনংঘেঘ তরুণেষু স্ত্রী” (পা ১৩৭৩ )1--বিভত্ত-খুর-বিশিষ্ট ও 

অতরুণবয়ত্ব এজপ একশন্দোতপন্ন বিভিন্ন-লিঙ্গ বহুবচনাস্ত গ্রাসাপশুর সমাসে স্্ীলিঙ্গ 

শব্ধ অবশিষ্ট থাকে । যখা_ইমে অজাশ্চ ইমা অজাশ্চ ইমা অঙাঃ (“অজারজঃ খরর্ং* 

-লক্ষ্রীচরিত্র ); ইমে গীবশ্চ ইম। গীবশ্চ ইম1 গাব শ্রীম্য পণ না হইলে--ইমে 

রুরবন্চ' ইম। কুরবশ্চ ইমে রুরবঃ | বছুবচনীস্ত না! হইলে গৌশ্যেরং খৌশ্চায়ম্ ইমৌ 
গাবৌ। অবিভভ্্থুর*বিশিষ্ট হইপে-_-ইমে অঙ্বাশ্চ ইমা অঙ্বাশ্চ ইমে অস্থাঃ। তরুণ- 

' বনু হইলে-_ইমে বংসাশ্চ ইম। বৎসাশ্চ ইমে বৎসাঃ। 

(খ) 'এরবশিষ্জঃ পন্থাঃ বিপথম্*- শ্রীরাম তর্কবাগীশ। "বিরূপঃ গন্থাঃ বিপথম্* _ন্ঃিফো। | 

“বিরদ্ধার্ধ-বিপকাৎ কুশবা চান্তধের্তিচাল্রাঃ | তথা চ প্বাধ্যে! ছুরধ্রো! হিপধঃ কদধ্ৰা 
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হ। আলম: । 

সমাস হইলে সমস্তের অন্তস্থিত মদ শব্দের উত্তর ক্সন্ হয়; 

ন্ ইত, অ থাকে ।' যথা, নিলন্বা ্াণীতকিন্ বিরববাঘ- 

অহ:, ভুনা ক্সাঘীওকলাল্ ততলাদ; ন্ুদ:, স্ুমন্সান: জা, 

লিম্মবা ক্সান: লিঙ্মজাদ: । (ক) 

ই। ল্ান্লঘদববাজ্সীতন নু; । 
দ্বি অন্তর ও উপসর্গের পরবর্তী দ্*শব্দের অ-কার-স্থানে সু 

হয়। যথা, শ্বমীহিক্বী: ক্সানীওন্য ভ্ীঘল্। এইরূপ ন্নবীনজ্ 
(খ), ভ্বলীঘল্ (গ), ঘলীদল্, আন্লীঘল্ । 

কাঁপখঃ মা" ইত্যমর১--ক্রীরাম। চক্দ্রমতে 'বিরুদ্ধঃ পন্থা; এই বাঁকে 'বিপথ১' অর্থাৎ' 

পুংলি্গ হইবে । তাহারই প্রমাণ স্বরূপ অনরকোধ হইতে পূর্বোক্ত অংশ উদ্ধত 
হইয়াছে । শ্ীরামতর্কবাগীশও এই মতের অনুসরণ করিয়া! “বিশিষ্ট; পগ্যাত এইরূপ 
বাক্যে ক্লীবত্ব বিধান করিয়াছেন । অমরকেযের & অংশটী লক্ষা করিয়া তত্ববোৌধিনীতে 

উক্ত হইয়াছে--“প্রমাদ এবায়মিতি বহবঃ।” মনোরমামতে অ-কারান্ত 'পথ' শব্দও 
আছে। তাহা হইতে *বিপথঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে পারে । যণ।---“বাটঃ 

পথশ্চ মার্গত হ্যাৎ”-ত্রিকাগুশেষ। ভরত-মতে বিপধ ও কাপথ শব্দ পুৎলিক্ল ও 
ক্লীবজিজ উভয়ই হইতে পারে। অমরকে।ষের টীকাকার রঘুনাথের মতে 'বিপথ২_- 
ইহ। অ-কারান্ত পথ-শব্দ-নিষ্পন | 

(ক) বিদ্তানাগর মহাশয়ের মুল পুস্তকে “কৃপ।পাচ” ও নির্দলাপাঃ" এইরপ 
উদ্দাহরণ আছে। কিন্তু অপ. শব্দের উত্তর অন্ প্রতায় হওয়ায় যখন 'অপ' শব্দ হইল, 

তখন তাহার স্ত্ীত্ব ও বহুত সম্ভবপর নহে। "পোপধঃ। আবন্তঃ পুংদি* এই পাণিনীর 

লিঙ্গানুশানন-নুত্র ঘর! এবং “প-থ-স্পন-দস-টোপাস্তাঃশ এই অমরোক্তি ছারা ইহারা 

পুংলিঙ্গই হইবে | 8:73 | 
(খ) "“অন্তর্গতা আপে। ঘত্র"--প্ীরামতর্কবাগীশ। “অন্তর্গতাঃ প্রতিকুলাঃ আ'পঃ, 

অন্মিন্-এতত্বধোধিনী | ঘা 
(গু) “দমাথাপো যত্র-শ্রীরামতর্কবাণীশ। দশোভনা আপো যন্"-_ দুর্গাদাস। 

“সঙ্গতা আপঃ আন্মিন্*--তত্ববো ধিনী। 
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৪) আ্নব্াছিন্ালা । 
অবদান উপসর্গের পরবর্তী হইলে বিকল্পে। বথা,_ঈমম্, 

স্রাঘম্ও অইলল্, অহাঘল্; গা বলীনল্ ভননল্, ভতাঘল্। 

41 ব্বলাদান্দী। 
লা ও গ্মলুঘ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, -অলাদী 

, ঝুঘলল্, কনুঘ্বী ইস: । 
ই | গ্তবী$গলঘ্বহ্আা; | (ক) 

'সমাস,হইলে সমস্তের অন্তস্থিত শ্ত্রব শব্দের উত্তর গ হয়। 
যথা,থাক্মী ঘু: বাজন্তুবা, লন্বনী ঘৃ: লত্থান্তবা, গলা ঘৃহনল 
নন: । অক্ষ শব্েের সম্বন্ধ থাকিলে হয় না। যথা, স্সদ্বত্য 

নন: অন্ঘুঃ ভা ঘৃহজ্ধিন্ ভভুঘঃ ক্স: | 

৩ ক্কন্ব ত্র । 
সমস্তের অন্তস্থিত ক্ন্থ শব্দের উত্তর ক্স হয়। যথা,_গ্মপ্ন্ 
বন্ব: ম্সপ্স্ব: (৭২), স্সঘিজলা ক্ষন ্সলল ক্সমিমলম্বঃ। 
কে) বিদ্যানাগর হাশর হুত্রটি এইরূপ করিয়াছিলেন__“ধুরোইনক্ষণ। এপ 
শৃত্র হইতে অন্থিপ্রেত 'অর্থ কিরূপে আদিতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়! আমরা 

ইহার পরিবর্তে মুঞ্ধবোৌধের সুত্র সন্নিবেশিত করিলাম । 

'পুরু-শব্ও সমানে অ-কারাস্ত হয়। বথা-বিষ্ণোঃ পু বিষুপুরষ্। 

(৭২) পুংভিঙ্গ হয়। বিদ্যানাগর মহ!শয় “পুলিঙ্গ হয়* কেবল ইহাই লিখিয়াছেন। 

কত্ত ইহ! পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে। “ঘর্ধচ্াঃ পুংলি ৮" 

"(পা ২৪।৬১)। ““অর্ধর্চানয়ঃ জীবে চ*--(সংক্ষিগ্সার, সমাদে ৬৮৫ হুক্রু)। ুদ্ধবোধে 

'ক্রীবল্ি' উদ হরণ প্রদত্ত হইয়)ছে। 
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০। লী লাবাতজী। 
মাথ্নক্ম বুঝাইলে নঞ্চের পরবর্তী ক্কন্্ শব্দের উত্তর ক্স হয় 
যথা, স্সল্ৃন্বী লাধ্ঘজজ্; (ক)। অন্তত্র ম্ন্থজ্ বাল । (খ) 

ও | অত্ীত্বহা | 
্ববষ্ঘ বুঝাইলে বহু-শব্দের পরবর্তী ক্ষত শব্দের উত্তর ক্স হয়। 
যথা, মস্ত তত্ত্ব: (গ)। অন্তর অস্ত ভুল । (ঘ) 

1০1 মন্যন্বনজ্ৰী জীল: | 
সনি, ক্স, ক্ষত এই তিন উপসর্গের পরবর্তী ভীলন্ শব্দের 
উত্তর ক্গ হয়। যথা, _-দ্রলিব্ীলল্, ক্্ব্ীলল্, গসলব্ীলল্। (ড) 

81 বানস্ত। 
মলি, ক্সন্ত্, গমন, এই তিন উপসর্গের পরবর্তী বালন্ শব্দের 
উত্তর ্স হয়। যথা, দনিবানন্, নুবালন ন্রঘালল্। (6) 

£€। জম্যাহজ্দাহভ্বভ্ঘাঘুবাঘা লব 

(বা ২০৪ই) 
জখ্য, তহন্ধ, ঘাব্ত্ত ও সংখ্যা-বাচক শব্দের পরবর্তী লুনি শব্দের 

পিপিপি সপ 

(ক) নান খক্ যন্তামৌ অনৃচে! মাপবকঃ ( বটুঃ)। 

(খ) নখক্ অনৃক সাম ( বেদাংশ-বিশেষঃ) 

(গর) বহর খচে1 যত্র স বহব্চশ্চরণঃ। চরণস্ বেদশাথ|। 

(ঘ) নুক্ত- বেদাংশ-বিশেষঃ। 

(৬) প্রতিগতং লোম--প্রাদি সমাস । অথবা প্রতিগতং লোম ন্ত-বহত্রীহি।-ু 

ীয়ামতর্কবাগীণ । 'অন্তগুপিতেও এইরূপ। “লোম লোম প্রতি প্রতিলো মম্*-_-হুর্গীদান'। ৮ 

(6) লোমন্ শব্দের মত সমান। 

পা লা 
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উত্তর তম 'হয়। যথা, জহ্যনূল:, অন্তু, নাহজ্ুল:, 
ছিলুম* ্বনতুমূল: ॥ (ক) 

, এই নগ্ম-সক্ি-দভ্য-ালজ্তা অন্্:-। €) 
সান সিন, ঘক্য, হাজন্, এই চারি শবের পরবর্তী অস্বব 
শের উত্তর ক্স হয়। যথা,_লল্পনম্বঘল্ €খ), ভহিজহ্বঘম্, 
অব্জলন্্ববমূ (গ), হাজনম্ব্ল্। 

* 88 | আ্বন-লন্ন জ্অঙালজ: (দা ১1৪৩৪) 
ম্মন, ঘল্, ক্ষন্ম, ইহাদের পরবস্ত নলব্শব্দের উত্তর ক্ষ হয়। 
যথা» শ্সনললন্ল্, অন্নলভল্, কসন্মললবল্। (ঘ) 

£& 1 ম্সন্নন-নমালক্কভ: (পা খ।৪1০৫) 
উপ পপ 

(ঞক ) “কুষ্ণেদক্পা, পুববায়া ভূমেরচ, প্রতায়ঃ শ্মতঃ। গোদাব্য)শ্চ নদ]ান্চ 

সংখ্যায়। উত্তরে বদি।*-__ইতি কাশিকা। মুগ্ধবোধ ও কাত্ত্রের মতে কষা স্থানে 'কৃ্ট' 

এইরূপ পাঠ। পাণিনীয় বার্তিক, কাশিক1 ও সংক্ষি্তসারের মতে 'কৃষ" এইরূপ পাঠ । 

কৃষ্ণা শ্যাম! তৃমির্যান্মন্ঃ উদীচী উদগত। ভূমিযন্সিন্, পাও, ভু মিধন্মিন্, ছে তৃমী হস্ত স 

ছ্িভুমঃ প্র।সাদ:*-দুগাদাস। 

(খ) পব্রদ্গহস্তিভ)ং বর্চন১” (পা! 811৭৮); “পল্যরাজভ্যাং চেতি বক্তব্য্” 

(ব1 ৩০৪২)। ব্রহ্গণো বচ্চঃ তেজঃ। “যন্সদীয়। প্রজান্তস্ত হেতুত্ব্ব-দ্দবর্চসম্*- রঘু ১৬২ 

(গ) “পলং মাংসমহৃতি ইতি পল্যো মাংসভোজী, তদীয়ং বর্চঃ পল্াবর্চস স্” 

--তত্ববোধিনী। হুর্গাদান ও কাতস্্র মতে 'পল্য' শব্দের পরিবর্তে 'পণ্য' এইক়গ পাঠ। 

€ঘ) অবহীনং তমঃ অবতমসম্। সম্ভতং ব্যাপ্তং তমঃ সম্তমসস্। “অন্ধয়তীতান্বং 

পচাদ্যচ$ অন্ধং তমঃ অন্ধতননম্__লি, কৌ। “বং তমঃ অন্ধং কোতি তছুচ্যতে*-. 

কত্রোমীচন্্র। অ-কারান্ত “তমস' শবও আছে, তথাপি 'সম্তম: এরাপ পদ হইবে না, 

দেই,জন্ই পুত্র করা হইল-_গ্রোরীচত্্র। “ধ্বান্তে গাচেহন্ধতমসংগন্দী পেইধতমসন্তমঃ। 

বিষক্ সাডসসহ্*-ইত্যমর2। । 
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কমল, ক্ষ্র, নম, ইহাদের পরবর্তী ₹স্কঘূ শবের উত্ত ক্ষ হয়। 
যথা, স্সব্হছল্, নবম, নমবন্ববল্। (ক), 

$ই। তদজমাহ্জ্নল: (দা 181০২) 
উপসর্গের পরবর্তী ্ষঞ্ৰন্ শব্দের উত্তর ক্ম হয়। যথা,সমল: 
ক্সচ্নানল্ দাচনী হ্ঘ:, ক্সম্্লী$মান: নিহষ্নমূ, সমান মলি ' 

ঈল্সভ্নল্। অন্যত্র তন্নলী$হনা ভবললাঘনা | 

£৩। অ্বন্তবী নবীম:ম্ম অব: (দা ১181০০) 
স্তর শব্দের পরবস্তা নঘীমন্ু ও স্ব শব্দের উত্তর ক্স হয়। 
যথা, একীবঘীনন্বল্, ক্ৰ:আমব্বল্। (খ) 

8০। ল চগ্ষঘামা ভ্নিষ্যান্। গ)১ 
প্রশংসা-বাচক ন্ত ও ক্সনি শব্ধ পৃর্রে থাকিলে সমাসান্ত বিধি 
হয় না। যথা, ক্জীলনী বাজা স্বালা, শলিস্সল হাজা 

(ক) “অনুগতমবহীনঞ্চ রহঃ ইতি প্রার্দি-সমানঃ। অন্ধগতং রহোহন্মিন্ ইত্যাদি 

বছত্রীহিব11 তণ্তঞ্চ তত রহশ্চেতি তপ্তরহসং, পরেণ অনবিগমযম্ ইত্যর্থ:”--তত্ববোধিনী | 

*অবথ্যং যস্তবেং বাকযং তৎ তপ্তরহনং [বিছুঃ”--শ্রীরামতর্কবাগীশ | 

(খ) প্বন্থ-শবঃ প্রশস্তবাচী, তত ঈর়নুনি বদীয়ঃ। স্বস্ শব্দ উত্তরপদার্থপ্রশংসাম্ 

আনীর্ব্িষরমাহ। মযুবব্যংসকাদিকাৎ সমাসঃ*--দি, কৌ। শ্বঃ»আগামী কল্য, বদীঃ 
€(বহুমৎ+ঈয়নু )- শ্রেয় ; শ্কেবণীয় » শুভ (গ্রীরামতর্কবাগীশ )। ছুর্াদাস ও কাতন্ত্রের 

মতে অবনীয়স্ শব্খ। “অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ খ্বঃ শোভনং অবসীয়ঃ, শ্বোহবসীয়সং 

কল্যাণম”। শ্ঃ শোভনং শ্রেঃঃ খবশ্রেয়সং কল্যাণম্।”--দুর্গাদাস। 

(গু) “ন*পুর্জপাৎণ (প| 1৪৬৯ )7 “ম্বতিভ্যামেব* ( বা ৩৩৪৬ )। সকৃথি অক্ষি 
প্রন্থৃতি শব্দের উত্তর হয়। বখা--হুসক্ধঃ, অত্যক্ষঃ, স্বচ্ছ: | 



সমাস-্-সর্ধব-সমাস-সাধারণ-বিধি | ৩২৯ 

্সমনিহালা। এইরূপ স্বুবব্া, রিবা স্বমী;, 'নিনী:, 
স্যলন্না: বলনা । 

৪ ৷ লন্িল: জন্বাযাজ্ | (ক) 

 কুতসী-বাড়িক নিল্-শব পূর্ব থাকিলে সমাসান্ত বিধি হয় না। 
, যথা, ্জন্মিনী হাসা লিহাজা, জ্জন্মিন: ঘব্তা নিরবতা, 

স্ক্মিন: অনা: ঞ্সিল্ক্িল্দন্সা: ই: | (ক) 

7২০) নল নসহান্দল। €) 
তৎপুরুষ-সমাসে লজ্ পুর্বে থাকিলে সমাসাস্ত বিধি হয় না । 

যথা,-_চ্হাজা, 'ঘব্ৰা, আলী: | (খ) 

২1 দতী নিলালা (না 181৩২) 
“লজ্-দুত্নজজ দঘিন্ শব্দের উত্তর বিকল্পে সমাসাস্ত বিধি হয় ; 

সমাসান্ত পক্ষে নপুংসক লিঙ্গ হয়। যথা,_্সঘঅল্, গ্সনন্যা: | (গ)। 

| ব্ব' জলালহম ীল্াহী। (৭) 
১ 

(ক) “কিম: ক্ষেপে” পো। ৫1৪1৭০)। “কিংরাজা যে। ন রক্ষতি প্রজাঃ। কিংগৌর্ষে। 

ন বহতি ভারম্”-_ছুর্গাদান। “স কিংসখ। সাধু ন শান্তি ঘোহধিপম্”স্ভারবি | 

শিন্দ! ন! বুঝাইলে সমাপাস্ত হয় । যধা-কেধাং রাজা কিংরাঁজঃ। 

(খ) এনঞততৎপুরুষাৎ" ( পা ৫81৭১ )। বহ্ত্রীহি অথব। অব্যয়ীভাব সমাসে 

সষাপান্ত হয়। যখা--অনপং সরঃ অধুরম্। 

(গ) কেবল্ল তৎপুরুষ সমানেই বিকল্পে হয়। বহুত্রীহি অথবা অবায়ীভাব নমাদে 

নিত্য সমাসান্ত হয়। বখ।-.অপথো দেশঃ, অপথং বর্ততে । “ন কশ্শিদব্ণানামপধমপ- 

কষ্টোইপি ভজতে”-শকুন্তল1। “অপস্থা নত্ত গচ্ছস্তং দোদরোংপি বিসু্চতিঃ--অনর্থরাধব। 

€ ্ ) “জে/ংতিআনিপদরারিনাভিনামগোত্ররূপন্থানব্ণবয়ে[বচনবন্ধুযু" | (পা! ৬৩1৮৫)। 



৩৩০ ব্যাকরণ-কৌমুদ্বী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

সমাসে বীল প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে ঘলান-শব্-স্থানে 

হয়। যথা ব্লান নীললব্ম ব্বনীলঃ। এইরূপ বহন, লব, 

বনঘ্ব:) বলালি:, ঘণিব্জ:, লালা, অ্বনঘা;, ভ্বলীছ্ঘ:, বহাল: 

ঘন্রন্রুঃ ঘনন্তন:, 'ঘহালি:, মভ্মীলি:, অজলঘহ্, 'বনস্কা- 

ল্লাহী। 

বহ। নিলালা ঘক্মীহ্ভ্-জালীবম্ | (ক) 

ন্ট, ভহৃঙ্ঘম ও লানীঘ শব পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা,_- 

“সমান ছনস্তমুদ্ধ প্রভৃত্যুদর্কেযু* (পা ৬৩1৮৪ )। অত্র ভট্টোজিদীক্ষিতঃ_-“সম[ুনন্তেতি 

যোগে বিভজ্যতে | তেন সপক্ষঃ; সাধন্ম্যমূ, সজাতীয়ম্, ইত্যাদি দিদ্ধমিতি” কাশিকা--” 

“তীর্ঘে যে” (পা ৬৩৮৭ ) 

বোপদেব-মতে জ্যোতি, জনপদ, রাত্রি, নাভি, বন্ধু, গন্ধ, পিওঃ লোহিত, তৃক্ষি, 

বেণী, ব্রহ্মচারী, তীর্থ, পত্তী ও পক্ষ শব পরে থাকিলে সমান-শব-স্থানে নিত্য স হয়, 

এবং রাপ, নাম, গোত্র, স্থান, বর্ণ বয়ঃ বচন, ধন, জাতীয় এবং উদর্ধয শব পরে থাকিলে 

বিকল্পে হয়/ পাণিনি-মতে কেবল উদধয শব্দ পরে থাকিলে বিকল্লে হয়। গন্ধ, পি, 

লোহিত, কুক্ষি, বেণী--এই পীচটিক্ন কোনই উল্লেখ নাই। এতত্তিন্ন পূর্বোক্ত শব পরে 

থাফিলে নিত্য। সংক্ষিপ্তনারে পিণ্ড শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্ত গন্ধ প্রভৃতি ৪টার 

উল্লেধ নাই। ও 

সতীর্য১- “লমানভীর্ঘে বামীশ পো! ৪.৪।১১৭)1 “সমানে তীর্থে গুরৌ বসতীতি, 

সতীর্ঘ্য: একগুরু:? সমীনতীর্খ-শবাৎ তত্র বানিনি ইত্যর্থে ফ্যয প্রত্যয়ে (ষ) সমানস্ক 

সং"--জ্রীরামতর্কবাগীশ। “নির্যকারে তীর্ধে ন স্যাৎ। তেন সমানং তীর্থং গরঙ্গা তীরাদি 

যেবাং তে মমানতীর্ঘা:*--হুর্গাদাদ | সব্রন্গচা রী, ব্রহ্ম বেদ, “তদধায়নার্থংবদ্রতং তদপি 

আ্ষ। তৎ চরতীতি ব্রঙ্ষচারী, সমানো! ব্রহ্মচারী সব্রন্ষচারী, তন্তৈব বেদাখান্ত ব্রক্গণহ্ 

সদৃশং ব্রতং চরতত্যর্থ*--সিদ্ধান্তকৌমুদী ও প্রীয়ামতর্কবাগীশ। 

(ক) “বিতাবে।দয়ে"- পা ৬৮৮) 



লমাস--্পর্ব-সমাস-সাধারণ-বিধি। ৩৩৯, 

ঘন, * বলানপ্রন্মা ; ম্বীহৃজ্ঘ:, ্লানীহ। ঘজানীয়, 
হ্যলাললালযঃ | 

"হউ । ভন্যাহাঘীবাহিস । (ক) 
া়ি প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে গন্ম শব্দের উত্তর তত 
হয়; উ ইত দূ থাকে। যথা, আ্সন্মা ক্সাঙ্জী: আ্ন্যহাক্ধী:, 
নিন সাহা ক্সন্মহাক্যা, ক্সন্মক্রিল্ ক্সাহ্ঘা ক্সন্মসহাহ্সা, 

ক্পন্সঘজিন্ দ্সাব্মিন; ম্সন্মহাব্িন:, স্সন্মক্িন্ ক্যান: শ্ন্ম- 
তৃন্বৃজ:, ক্সন্মভিমল্ হান: ম্ন্মহান:, ক্সন্ম: ভাহজা: ক্সন্স- 

জ্বাহজ:। 

এ । লন ন্তণীঘা-মল্তনী: । (ক) 
তৃতীয়ান্ত ও ব্টযন্তের হয় না। যথা, স্সন্ঠাল াসী: গন্যাী:, 

ক্সন্যত্যাজী: শ্সন্মামী: | 

₹€। ক্স নিকামা (দা হ।ই।1০০) 
অর্থশব্ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা, _স্সন্যহ্যাঘ: গ্্যহঘ্:, 
স্সন্যাহী: | 

' ₹৩। জী: জন্ ভব লল্মন্ধমী। (খ) 
(ক) “মহষ্টযতৃতীয়াস্স্তান্স্য দা শীরাশাস্থাস্থিতোতহথকোতিকারকরাগগ্ছেবু (পা 

৬:৩/৯৯ )। “ছুগাগমোহবিশেষেণ বজ্জব্যঃ ঝারকচ্ছয়োঃ | হঠীতৃতীয়য়োনেষ্ট আশীরাদিতু 

সপ্তন*--কাশিক্) । 

(খ) “কো: কতৎপুরষেহচি” (পা ৬৩১১ )। কর্পধারয় ভিন্র অন সমানে হয় 

না । যথা--কুংদিত উচ্ট যন্ত ন কুছ রাগা। পৃর্থী-বাচক কু-শক্েরচ্হয় না। যথা 

কোঃ গুঁধিবযা উতিতঃ কৃখিতঃ-চর্গাদাস। 



, ৩২ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুথ-ভাগ ) 

তৎপুরুষ-সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে জ্ধ-শব্দ-স্থানে জন্ হয়। 
যথা, ্জন্মিলী$জ্: জত্ক্ৰঃ জ্ধুক্মিল: ভদু: নৃতৃদ্বঃ, .ন্ন্মিনলক 

্ধহুল্সল্। জুত্মিন: ক্সান্নাহঃ জহালাহ: ভুল্িলন্তুক, জতৃ- 
বন্ধ্। ৰ | 

৭০1 নি-ত্ঘ-নহ্ম। 
লি, হত ও রহ শব্দ পরে থাকিলে জ-শব্দ-স্থানে ন্ন্ হয়। 

_ক্রক্মিনা্নয়: জসম:, জুজ্ঘিনী হ্ঘঃ জলুঘ:, ভুক্মিন অলি 
নন্হ্: | 

২৫ । জা দহ্যন্বষী: (সা হা হ।০৪) 
অঘিন্ ও ক্ষ শব্দ পরে থাকিলে জ্জা হয়। যথা” _ন্ুন্বিন: 
হন্যা: জ্জাদঘজ্ জানঘী লা; লন্মিললভি স্সহ্য জাজঃ। (ক) 

ই০। জুকৃ্ধ (দা হ।ই। ০২) |] 
ঈইসন্ অর্থ বুঝাইলে জ-শব্দ-স্থানে জ্জা হয়। যথা, জাল- 
স্তবল্, ঈমব্মঘৃহলিন্মপর; ; জাবলব্মল্ কসনহ্যলিব্সঘ: | (খ) 

ই | নিামা দৃজ (দা হ।ই।$০হ) 
ঘুম শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা” ন্জাঘক্ন:, ন্ধ- ৩ 
স্বত্ন: । (গ) 

(ক) বোপদেব-মতে পিন শব্ধ পরে থাকিলে বিকল্প হয়। বধা--.কাপথম্, 

কুপ্থম্। “অক্ষ-শব্ধেন তৎপুরুষঃ। অক্ষি-শবেন বহুবরীহিণ।।*-_সি, কৌ।। 

(খ) ইঈধজ্জলং কাজলম্। এইরূপ--কানম্, কারম্। ঈধ্দাকারে। বন্ত স কাকারঃ।, 

কাতন্ত্রম ইত্যাদি । * 

(গ) কুৎসিত; পুরুষ: কাপুরুষ:, কুপুকষঃ। শীহুদর্ধে পূ্বহ রানুসারে তি 



সমাস- সর্ব-সমাস-সাধারপ-বিধি। ৩৩৩. 

ই২*। জ্বা-জন্-জনান্য হা । (ক) 
ভহ্ঘ শব্দ' পরে থাকিলে স্ত্র-শব্দ-স্থানে জা, জন্ ও জন হয়। 
যথা,_-জীহ্যন্, ত্য্যল্, জনীহ্যল্। (ক) 

ইই ) নিপ্ব্বালিলাহয: | (খ) 

নি্বালিন প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, _নিজ্ৰহ্র 

লিল' নিজ্ালিল: | এইরূপ নিক্বানত্ত:, নি্ালৰ্:, ক্সভালল্দ:, 
নসভ্ানঅল্, আবাহন্ন? আাতৃভা, হবানবা:, হাল, মাহ: | (খ) 

28 | অলীওন্নীদ: জ্জাল-নলজী: | (গ) 

ন্জান ও ললব্ শব্দ পরে থাকিলে বল, এই অব্য়ের অস্ত্য 
বর্ণের লোপ হয়। যথা, বকা, ঘমনা: । (গ) 

হ%। ন্তধ্ধলম্। 

যথ|-_ঈষৎপুরুষত কাপুরুষঃ--সি, কৌ।। কিন্তু ভাগবৃত্তি-মতে বিকল্প--জরাম্তর্কবাগীশ। 

(ক) কবং চোষে” (পা ৬'৩/১০৭ )। বোপদে ধমতে অগ্রি শব্ধ পরে থ।(কিলেও 

হয়ণ যথা--ঈষদগ্রিঃ কদগ্রিং, কবাগ্নিয। বাগ্রিঃ। “ভূবং কোফেন কুঝ্ডোধী”-- রঘু 
১1৮৪ | “কবোক্মুপভুজ্াতেশহঘু। খনন কদুকঃং পুরমাবিবেশ”--ভডরি এ১৮। 

(খ) মিত্র চার্ষো” (পা ৬৩,১৩০); “অষ্টনঃ সংজ্ঞায়ামশ (প1 ৬৩১২৫); 

“নরে সংজ্ঞয়াম্” (প। ৬৩,১২৯ )। “শুনে দস্তদংস্া কর্ণকুন্দ বরাইপুচ্ছপদেধু দীর্ঘো বাচাঃ 

(বা ৫*৪৯)).পদপুচ্ছয়োবে তি চান্্র।ঃ ত্বতে শ্বপ৪ঃ শবপুচ্ছ ইত্যপি”-প্রীরামতকবাগীশ । 

(গর) “লুপ্পেদবশ্যমঃ কৃত্যে তুংকামমনসোরপি। নামা ব! হিতততয়োমণংসন্ত 

পুচিযুড় ঘঞ্ে।'--কাশিকা। সমাক্ কামে হস্ত, সম্যক মনে! ধন্ত জঃ। হিত্ ও তত 

শব পীরে খাকিলে বিকল্পে।॥ সহিতঃ, সংহিতঠ সততঃ, সম্ততঃ। 
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জ্বাল ও মলষ্ শব্দ পরে থাকিলে শ্ুষ্ুল, প্রত্যয়ের অস্ত্য 

বর্ণের লোপ হয় । (ক) যথা, _ন্যুন্জান:, বন্মুললা:। 

হু । ক্সনঙ্হল, জুম । 

জন্ম প্রত্যয় পরে 'থাকিলে ম্নহ্যম্ শব্দের তাস্ত্য-ব্যর্ণর. 

লোপ হয়। যথা, _স্সনজ্হ্অল্, শ্সনহলভ্যল্, ' ক্সনহহ- 

নবন্নম্ঘম্। (খ) 
অতিরিক্ত ।--“ড্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহলম্ ৮”-_-( পা ৬৩১৩) 

হজ্ঞ। বুঝাইলে এবং বৈদিক-প্রয়োগে পূর্বর-পদস্থ ঈপ, ও আপের বুল হুম্ব 

হয় ( অর্থাৎ কোথাও নিত্য হয়, কোথাও বিকল্পে ভয়, এবং কোথাও হয় 

না)। যথা-রেবতিপুভ্রঃ; মন্দুরজঃ অশ্ব: ; প্রমদবনম্, প্রমদাখনমূ; 

নান্দীঘোষঃ ইত্যাদি । “ইকো হ্ক্বোহঙ্ো। গালবন্ত 1৮ ( পা ৬৩1৬১ )-- 

সমাসে পূর্ববপদের অস্তস্থিত ঈ-কার ও উকার বিকল্পে হম্ব হয়। যথাব- 
গ্রামণিপুত্রঃ, গ্রামণীপুভ্রঃ। (গনৈব পঞ্চত্বমাপযে। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মিবর্ধীন*-_ 

রামায়ণ )॥ ঈপপ্রত্যয়ের হয় না। থা--গোৌরীপত্বিঃ | “ইফউ সউবঙ - 
ভাঁবনামব্যয়ানাঞ্চ নেতি বাচ্যম্” ( ব! ৩৯৬৪ )। যাহাদের স্থানে ইয় উব. 

হয়, এমন ঈ-কার ও উ-কারের এবং অব্যয় শবের হয় ন। যথা-_-শ্রীমদঃ, 

ভ্রভঙ্গঃ শুরীভাবঃ। “অন্রকুংসাদীনামিতি বক্তব্যম৮ (বা! ৩৯৬৪ ) | 

“অকারোহনেন বিধীয়তে ইতি ব্যাধ্যান্তরম্।»-_সি-কৌ । ভ্রকুংসঃ, ভ্রকুৎস, 
ভ্রকুংসঃ ; ভ্রকুটিঃ, ভ্রুকুটিঃ ভ্রকুটিঃ | সংক্ষিগুনারে র মতে ভ্রকুংন ও জ্রকুটি 

শব্দ হয় না। আর্ধ প্রয়োগে ভূকুটি ৪ দেখা যায়। 

(ক) অর্থাৎ তুমের ম-কারের লোপ হয়ঃ তু খাকে। খস্বং কামে! যন্ত, গত্বং 
মনে। যন্ত। “অয়ং জনঃ প্রইুমনা১--কুমার | 

(খ) মমুরবযংসকা দত্াৎ বিকলে মমাগ। পাক ও পচন শব্ধ পরে খাকিলে 

্ঃ ংস শব্দের বিক্সে আকারের লোপ হয়| যখ।--মাংস্পাকং মাংসপাকঃ; মাংস্থচনষ্ঃ 
মাংদপচনস্। 



প্রশ্ন (সর্বব-সমাস-সাধারণ-বিধি ) 
«৯ ৬. “এক্ কোন্ শবা সমাসে অ-কারান্ত হইয়া যায়? উদাহরণ দাও। 

* ২।' সম্মস, ব্যাসবাকা ও য্থাসম্ভব বিশেষ স্ৃত্র লিখ-. 

দ্বীপম্, রাজধুরা, অর্দ্চ:, অনুলো মম, ছ্বিভূমত মন্ধ তমসমূ, প্রাধ:, সতীর্ঘ্যঃ, অস্থাদাশীত 

কদন্রম, কাপুরুষঃ, কোঞ্ঃম্, বিশ্বা মিত্র, শ্বাপদঃ, নকামঃ, গন্তমনাঃ | 

» ৩। কোন্ কোন্ স্থলে সমানাস্ত বিধি হয় না? উদাহরণ দাও। 

& | কোন্ কোন্ শবের পরে ভূমি, ব্চন্ ও তমস্ শখ অ-কারাস্ত হয়? 

৫। 'মমান' শব স্থানে কোন্ কোন্ স্থলে নিত্য এবং কোন্ কোন্ স্থলে বিকল্পে স 
থদেশ ওয়? 

৬। অপথম্, নধশ্মা, অস্তদর্থ:, কাপুরুষঃ, কে।ফম্--এই সকল পদের জন্য কিকি 

বিশেষ সুত্র আছে? উহাদের বিকল্প-পক্ষে আর কি কি পদ হয়? 

এ। কুশক্ব স্থানে কোথায় কিরূপ আদেশ হয়? উদাহরণ দাও। 

৮। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও-_ 

রম্যপথি, ধৃতধুঃ, অক্ষধুরা, প্রতিলোয়॥ কৃ্ভূমিঃ, রাজবচ্চত অদ্ধতমসা, হুরাজো। 

পেশ, গ্বস্তকামঃ, অনৃক্ নাণবকঃ। 

*। সমন কর $-.. 

চতুর্ণাং পথাং সমাহারঃ নির্মলা আগঠ, মহতী ধৃ, অধধগতা ধক্ অনেন, অধ্বনোহ- 
ভাবঃ কুংপিতঃ পন্থাঃ, ন পন্থাঠ। ন সখা, নমানং গোত্রমস্ত, গন্তম্মন উৎহকঃ, অস্তেন 

উৎহকই। অগ্থত্ত অর্থ; কুংনিতো। রথঃ, কুৎসিত: পন্থা 2, শুনো দস্তঃ। 

১০। সম।নে 'পথিন' শব্দ কোন্ কে|ন্ স্থলে ব্লীবলিঙ্গ হয়? 
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অলুক্-সমাস। 

| আ্সন্বযল্দত (দা হ।ই1) 
সমাস হইলে কোনও কোনও স্থলে উত্তর পদ পরে . থাকিলে 

বিভক্তির লোপ হয় না। 

₹। সভ্ত্রক্সা: ভীক্ান্নিজ-লুহাঘ-ন্ক্ জম: | (ক) 
স্তোকার্থ, অস্তিকার্থ, দূরার্থ ও কুচ্ছ, শব্দের পরবর্তী ঘন্্মী 

বিভক্তির লোপ হয় না। যথা __ন্তীল্ান্মূধ: (ক), স্সব্ান না:। 

ক্মন্নিজ্াহালন:, অলীনাভামন:, ভুহাহামনঃ, নিগজজভ্াহাবাল:, 
জভ্জান্ম ঃ। (খ) 

ই। আীজ:অভতীওক্মব্নলীওল্ললব্তুলীঘাতা: | গ) 
(ক) “পঞ্চম্যাঃ স্ডে।কাদিভ্যঃ (পা ৬৩।২)। সমান হইলে বিভক্তির লোপ হয়। 

কিন্ত অনুক্-সমাদে সমীদ হয়, অথচ বিভক্তির লোপ হয়না । তবে এই সকল স্থলে 

সমাস করিবার উদ্দেশ্য কি? স্তোকানুক্তঃ--এখানে সমান হওয়ায় একপদ হইল। 

একপদ্ হওয়ায় স্তোকানুক্তদ্যাপত্যং স্তোৌকানুক্তিঃ, স্তে।কান্ুক্তায়। অপত্যং স্তৌবণন্ুজেয়ঃ 

ইত্যাদি সমস্ত পদের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হইল--তন্ববোধিনী। “দ্বিষচন-বহুবচনা- 

স্তানাং তু সমাপে নেষাতে, অনভিধানাৎ। তেন স্তোকাভ্যাং মুক্ত ইত্যাদো বাক্য- 

মেব*--তত্ববোধিনী। “অলুগ্বিধায়কেষু একবচনন্যৈৰ নমাসঃ*--ইতি ভয্যম্। 

(খ) কৃচ্ছমুক্ত' শব্দটা শ্রীরামতর্কবাগীপের মতে তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন। 

ক্ত-প্রত্যয়াস্ত শব্ধ পরে ন| থাকিলে হয় না, অর্থাৎ পঞ্চমীর লুক হয়। যথা--স্তোকভয়ম্। 

_্রীরামতর্কবাগীশ।, 
(গর) “ওজ:সহৌহস্তমসত্ত, তীয়ায়।£ পো ৬,৩,৩)। “অগ্ন উপদংখ্যানম্” (বা৮৮৪ । 



সমাস--অলুক্-সমাস। ৩৩৭ 

ব্সীজহ্, অত, 'ঙ্মভ, ললব্ ও অজ্ঘূ শব্দের পরবর্তণ শ্তনীযা 
বিভক্তির লেপ হয় না। যথা, _ীজম্বাজনন্, বন্থত্বাজলল্, 
শ্সব্মধ্যাজনন্ ললঘাজলনল্, ক্সজ্জবাজলন্। 

8.7 দৃঘাওনুজ । 
"সবুজ" শব্দ পরে থাকিলে হ্বলন্ত্ শব্দের পরব ভ্তনীমা বিভ- 
ক্তির লোপ হয় না। যথা, স্ধান্বজ: | (ক) 

:%1  জনুঙ্গীওন্য | 
' “ক্সন্ম শব্দ পরে "থাকিলে জ্বুষ শব্দের পরবত্তঁ ভুলীষা 
বিভক্তির লোপ হয় না। যথা, _জব্রুদান্য: | ( খ) 

ই ॥ আন্মন: ঘুহব্ম | 
পৃরণ+্বাচক শব্দ পরে থাকিলে ্মাব্সন্ শব্দের পরবর্তী ভুনীয। 
বিভক্তির লোপ হয় না। যথা, _স্মান্মলাত্ল:, ক্সাজলা- 
হল: | (গ) 

এই সকল শব্দ পুর্ব্বপদ ন। হইলে হয় না। বথা--“সততনৈশতমোবৃত্--ভারবি। 
“উদসবদস্তঃপরিপুতমুণ্*_ মাঘ । 

(ক) খুংসা-বটীর অর্থে ওয়া, অথবা হেতু-অর্থে তৃতীয়; অস্তের অন্ুননের 
প্রতি পূর্ববজীত জনের হেতুত্ব আছে-শ্রীরামতর্কবাগীশ । “যস্তাগ্রজঃ পুমান স 

পুংসানুজ:*--সিদ্ধান্তকৌ মুদী । 
(খ) “পুংসানুঞ্জো জনুবাক্ষে। বিকৃতাক্ষ ইতি চ*--( বা ৩৮৮১ )1 জঙগুস্স্ জন্ম $ 

জবান: জন্মঃ ॥* 
এ এগ) “আত্নশ্চ” € পা ৬১৬ )। “পুরণ ইতি বস্তব্যম্ণ € বা) ৩৮৮২) 

"জনা দরপ্চাঝুঁচতুর্ব এবপ্-.-এস্থলে 'আ ত্মচতুর্ঘ?, কিরূপে হইল? 'আল্কা চতুর্যো বন্ড” এই 
বাক্যে ধত্আহি-সমাস-স্সংক্ষতুসার ও ্ররামতর্কষাগীশ 

২২ 



৩৩৮ ব্যাকরণ-কৌ মুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

ও। ইমাজব্াহসাযা জনুহ্যা: (ছা হ।হ1৩) 
ব্যাকরণের সংজ্ঞা বৃঝাইলে সান শব্দের পরবস্তা স্বতৃশ্া 
বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,ক্সাক্সনিঘহল, সান" 
মামা । (ক) 7, 

০) পাক । (খ) 

“ঘহ' শবের উত্তরও হয় না। যথা” _মৰভীমহন্, সহক্জীলানা । 

৫ | স্ব্হ্্লান্ অঘজ্মা: জামাল (সা হ।ই1০), 
'সল্না” বুঝাইলে হল্-বর্ণান্ত ও অ-কারান্ত শব্দের পরবর্তী ঘমলী 
বিভক্তির লোপ হয় না। যথা, সুমিম্তিহ:ঃ ল্র্িঘবাহ: (গ), 

ক্মৰ্বস্ীলিবজ্জা:, অলভ্িদ্যজ্জা:, স্নদিজ্যান্ক্াঃ 

1০1 ক্সন্ম-নজ্যাজ্ৰা মুতী । ঘ) 
গুন শব্ধ পরে থাকিলে শ্সন্ন ও লগ্য শব্দের পরবর্তী ধমনী 
বিভক্তির লোপ হয় না। যথা, ক্সন্নযু:, লশ্যুক্ঠ । (ড) 

18 | আনুভ্লহ্বন্ধান্ ভ্তাক্তাহ্জাল (দা ছ।হ।$হ), 
সপ সক 

(ক) “তানর্থ্য চতুরী”-_নি, কৌ। "আত্মনেপদে ভাব! উক্তিরস্তেতি আত্মনেভাষঃ*-_ 

গ্নেয়ীচন্্র ও প্রীখামতর্কবাগীশ 

(খ) “পরস্ত চ* (পা ৬৩৮) 

(গর) পত্বকৃনাররজ্ধ_পরিপূরণলন্ধগীতিঃ--_-এইলে 'ত্বকৃনার' কিরিগে হইল? "স্ধ 
সারোহস্ক” ইতি বহুত্রীহি*--গোয়ীচন্ত্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ। 

,(ঘ) “মধ্যাদগ,রোৌ” (পা ৬৩1১১) 7 “অস্তাচি” (বা ৩৮৯৪) 

(৬) অন্তগুর ও মধ্যগুরু শব্দে বন্ত্রীহি.সমান। 



সমাস--অলুক্-সমাস। ৩৩৯ 

“্জান্-নান্বব্ধ” শব্দের পরবর্তী বমলী বিভক্তির লোপ হয় ন!। 
বথ। _লক্তল্াভঃ, ভছনিবীলা, সিবিজিষ্ত্; । জাম শক 
পরৈ. থাকিলে হয়। যথা, ন্বত্বজজান;। বৃপ্বন্ ও অব্তন্ধ 
শবে উত্তর হয়। যথা, লুভ্ীমিত্বঃ লব্বজ্মিত্ত: । (ক) 

| অন্ত ল মিলালা (দা হ।ই?হ) 
ব্রন্্' শব্দ পরে থাকিলে বিকল্প । যথা, _স্ৃত্ত্রন্ব, সহ্া- 
বন্ব: ; নহ্লন্্: দভত্রন্ন:। (খ) 

+হ | নন্দন জলি নন্তৃজল্ (ঘা হ।হ18) 

নল্ঘ্ব্ধম সমাসে জ্ন্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ পরে থাকিলে বমন্দী 
বিভক্তির লুকের নিয়ম নাই ; অর্থাৎ কোনও কোনও স্থলে হয় 

না, কোনও কোনও স্থলে হয়, এবং কোনও কোনও স্থলে 

বিকল হয়। যথা, অলুক্-স্সন্ীনাঘী, ব্বন্নহল:, জর্খাজম:, 
অ্ভক্:, মলবিক্ষঘ:, সানল্রলিজ:, মহহিজ:, ভুভিহ্ঞত। অজ্যনত; | 

লুক্-_ন্ত্ুহ্ত্বহ:, ব্সথ্ভিল্যামী, স্ৃব্স: ব্স্কেত্স: (গ)। বিকল্পে__ 

€ক) অ-কারাস্ত অথব। হলন্ত ভিন্ের পরে হইলে হয় না। বথা--অঞ্গুপিত্রাণঃ, 

গোচর2। 

' €খ) অ-কারাস্ত অথব| হলন্ত ভিন্নের পরে হইলে হয় না। বখ।--মর্শিবন্ধ?, 

কারাবন্ধঃ 11. * 

(গ) “কণ্ঠেকালঃ কপালেন করস্থেনেন্দুশেখরং*পাদনী | “কদ।চিৎ কুপ্যতে মাভ। 

নোদরস্ঠা হরীতকী”। সংক্ষিগুনার-মতে এই সকল প্রয়োগ জণ্ুদ্ধ। € তন্সতে 

১১ সুরার অলু্্-দমাস £ইবে) 



৩৪০ ব্যাকরণকৌমুধী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

স্ববঘিজল্, বহীজন্ ; লনবিজ:, ললীল:; ন্মানন্রা্:, স্ামত্রাঘ: ; 

আলভাধী, ম্বামলাধী। (ক) 

88 মন্তয়া-ব্সাঙদীঘ (সা হ।হ।২হ) 
“লিন্হা” বুঝাইলে মল্ী বিভক্তির তু হয় না । যথা, স্তর 

নুত্বন্, বাষহ্যনলম: । (খ) 

41 ক নিলানা। 
গলিন্হা? বুঝাইলে ও “বুল শব পরে থাকিলে মন্ভী বিভক্তির 

বিকল্পে তুক্ধ হয় না। যথা,_হাব্জাঃ ভব: হাবীপ্র: ; পবা: 

্ত্স: ভ্রমজীত্বজঃ । 

ইহ । নাম্-হিন্ধ-দন্্যত্্টী নুজি-হ্যত-সহন্্ | 
স্ত্ি, হু ও ভব শব্দ পরে থাকিলে যথাক্রমে নান্বু, হিম ও 

সজ্ন শব্দের পরস্থিত মম্ভী বিভক্তির তু হয় না। যথা-_ 

ন্বাস্রীস্তুক্ষি:, হিমী্ঘ্ভঞ নছ্নীত্ৰ: | (গ) 

২৩ । হ্নান্ মি । (ঘ) 

(ক) শেষোক্ত দুইটী এবং শয় শব্দের জলন্ত পৃথক সুত্র আছে। "শয়-বাদ-. 

বাঁসিঘক।লাৎ" ( পা ৬৩১৮ )। থেশয়ঃ, খশয়ঃ। কাঁল-বাঁচকের পরে হইলে হয় না। 

হথা--পূর্ববাহুশয়ঃ | অ-কারান্ত ও হুলভ্ত ভিম্ের পরে হয় না। যথা--গুহাশয়ঃ, 

ভূমিশয় । 

(খ) নিন্দা ন। বুধাইলে লুক হয়। যখা-_বিপ্রকুলস্, বিপ্রপুত্র্ ।' ৬ 

(গল) গন্থন্তমনাদৃত্য হরতীতি পগ্যতোহরঃ স্বর্কারঃ। অত্র অনাদরে হতী। 

(ঘ) “্বেষান।ং প্রিয় ইতি চ মুখে (বা ৩৯** )7 দেধানা শ্রিকনঃ মুখ ইত্ার্থ;। 

কেবল 'মূর্খ' অর্থেই অলুক্, 'নত্র লুক্। বখা-_দেবশ্রিয়১_ (পি, কৌ)। "ধঃ কল্তচিৎ 



৩৪৬ সমাস--অলুক্-সমাস। 

“পি শব্ক পরে থাকিলে ইন শব্দের পরস্থিত নী বিভক্তির 

লোপ হয় না। যথা হ্ন্নালাল্সিত; । 

১821 সুল: ছাদ-দৃক্ছ-ভাত্-ন্ অত্পান্াল্। 

ক্ষ কুঝাইলে এবং ঈঘ, ভবন ও বানু শব্দ পরে থাকিলে 

রন শব্দের পরস্থিত যষ্টী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা 
স্যল:ম্ণ:, স্যল:দ্বজ্হ:, হ্যনাজান্ন্ব: | (ক) 

১:৪1 হিনক্স হাম (আা হ৩০২) 

রত্না বুঝাইলে এবং 'হাঝ” শব্দ পরে থাকিলে হি শবের পর- 

স্থিত ষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা» হিনীনান্ত: | (খ) 

₹০। ভ্বতলী নিত্া-নীলঅবনন্মান্। (গ) 

বিদ্-সম্বন্ধ-বাচক ও গোত্র-সম্বন্ধ-বাচক ক্ষ-জাহান্ত শব্দের পর- 

স্থিত ষঠী বিভক্তির লোপ হয় না । যথা, স্থীন্্পঘ্ুজ: দ্বীন 

হন্দীনানী, দিন্ব:প্বজ: দিনুহন্দঘানধী । 

২11 বিানা ক্ভ্ঞ-দন্ঞা; (সা হ।হ।৪) 

ছু” ও “নি” শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা, নানা 

“কম্তচিৎ কহ্টাপি যো ন প্রিয়, র প্রিয়ে। ন স্ডাৎ দ দেবানাং প্রিয়ে। মত 1 প্রার-ম। 

বেবানাং প্রঃ সর্বস্ধেবীতি হঠালুক। দেবানাং প্রিযস্থাগ্ন ইত্ান্তে-_ প্রভাপ্রকাশিকা 

এশুনংলেপঃ শুনঃপুচ্ছে। 
'€ক) এই তিনটা শব খবদিগের তিনটা নাম। 

“শেপপুচ্ছল লেষু গুনঃ*--€ বা ৩৯০১) বাঁচপ্পত্যাদিনাসনি'। যষ্টালুক"-_প্র-র-ম! | 

(খ) "দিবোদাসঃ নৃপতিবিশেবঠ--গোরীচন্তর ও শ্ীরামতর্কবারীগ। 

£প্ন ) গঞ্চতে। বিদ্যাবো নিনন্বদ্ধেভাঃ” (পা ৬।
৩।২৩) 



৩৪২ ব্যাকরণ-কৌ মুদ্দী ( চতুর্থ-ভাগ ) 

€লানু:জবা), লাভত্যঘা; দিনু:কঘা (দিনু:বঘা), দিল্রক্মষা 

হুদ্বিন্ত:ঘনি, তৃদ্ধিন্তঅলি: ; ললান্ুঃঅলি:, ললান্হদ্লি: | 

বব) দানজলিলাহ্ঘ: জক্মাঘাল্ | (ক), 
ন্ধুজ্মা” বুঝাইলে দাঈম্বমিন (৭৩) প্রভৃতি শব্দের 'বজমী বিভ- 

ক্তির লোপ হয় না। যথা,__ভাঈমলিলাত মীজনন্জাব্ী দাশ 

হন্র বত্ুলা: ল নুজ্জাহ্ঘজাকী জুনপ: (খ)। হীউসুহ:, বাড হব 
আুহ:, ল নু গন্মল হুন্প্রঃ। 

€( ক) “পাত্রেসমিতাদয়ল্চ" ( পা ২1১৪৮) ং 

(৭৩) দান লিলা: দাল অক্ুতা:) বউ: বালভী, বাসন্থিতী, ঘন্ভতিজিলী, 

বন্ন:১ বাল) বঈীভম:ঃ মীষ্ঘ যূও মী ঘত: নীঘঘ দহ্তল: বীষ্ক সবাা: জুকসাহি। 

(খ) গ্বৃতস্ত্ং পাত্রেসদ্তৈ-ভটি । পাত্েসমিতাদির সহিত অন্য কোনও 

শব্দের বছ্ত্রীহি-সমাস হইতে পারে, কিন্ত অন্য সমান হয় ন1। বখা--পপরমাং পাতে 

সমিভা১*--এই বাক্যে কন্মধ।রয় হইবে না; কিস্ত “বছুণার্রেলমিতাঃ* ইতাদি স্থলে 

বছুত্রীহি-সমাস হইতে পারে- শ্রীরামতর্কবাগীশ । 



প্রশ্ন ( অলুক্-সমাম ) 

১।স্নেলুক্সমাস কাহাকে কহে? ইহাকে সমান ন! বলিলে কি ক্ষতিহয়? 

 "হ। সমাস কোন্ কোন্ স্থলে ৩য় বিভক্তির লুক্ হয় না? উদাহরণ দাও। 

৩) নিম-লিখিত পদগুলিতে কোন্ কোন্ শুত্রান্ুনারে অলুকৃ-সম।ন হইয়াছে? 

কুরাদাগতঃ, নহসাকু হম্, পুংলাহুজং, জনুযান্ধঃ, তচিনারত, উরসিলোমা, হত্তেবন্ধ:, 

 নরগিজমূ, চৌরস্তকুলম্, দাস্তাঃপুত্রঃ, পশ্থতোহরঃ, মাতুঃঘদ1। 

৪। ওয় প্রশ্নে ক্ত পদ ঠঁলির মধ্যে কোন্ কোন্ পদের বিকল্পে অলুক্-সমাস হয়? 

৫ | «তৎপুরুষে কৃতি বহলম্্”_-ইহাব অর্থকি ? উদাহরণ দিয়া বুঝাই! দাও । 

৬। £শরদিশিথঃ_এখানে 1বভক্তির লুক্ হইল না, কিন্তু 'মম্তকশিখ+--এখানে 
পুক্ হইল, ইহার কারণ কি? 

% “গাত্রেসমিতাঃ,- ইহার অর্থ কি? 

* ৮। «দেযানাং প্রিয় এবং “দেবপ্রিকঃ এই উভয়ের মধ্যে অর্থগত প্রত্েদ কি? 
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মধ্যপদলোপি-সমাস। 

81 ল্বীদ: ভ্ধালিল্জ্যছ্স | (ক) 

'সমাস' হইলে কোমও কোনও স্থলে মধ্যপদের লোপু হয়.। 

থা, জ্যাজদিয: (খ) নাগিন: মাজনাত্রিন:, ভলজিস্মল 
ক্সীহলন্ ভলীহলল, দললিস্মল্ ক্স ঘন্বালন্, মন হন 

সব্সাবন;ঃ বলদল্সামন:, জন্ত হিল: জালী$ব্য জব্তজা: 

(বা), হবি বিিনালি ন্বীলান্সতম ভব্ঘিন্ীলা, ম্িহিবি 

ব্যিনা মিন্বান্ঘ মিহঘিহিত্্:, দ্নিনালি ঘব্ান্যঘাল 
সঘবা:, গ্সমন: জীজীওহয ক্সনহ্ীক্:, লিশন ন্বল্ প্সজ্াল্ 
লিলব:, অন্নুজালি অব্যান্মলঘা ক্সতম্বী, নিহালী$ঘঃ ক্সনাল্ 
ন্প্র, গ্মন্মনীগঘীওক্সিন্ ক্গল্লঘর:১ যঘামূলীওত্রাওঝ্মিল্ 
অপ্রাঘ:, দনিমললদ্বলভ্মিন দন্মন্থ:,১ ভল্লিল বুন্বললল 
তক্মৃত্:, ক্সএ:জর্ন মুন্বলনল জ্সন্বীন্বত্ব, লিলভ্' ঘনলহ্র 
লিশ্বন; নিন্বব্িন ললী5ত্ব নিললা:, ভল্দব্ঠিন লনীওহ 

(ক) “শাকপার্ধিবাদীনাং নিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপন্টেপদংখ্যানস্* (ব। ১৩১০) 

(খ) *শাকঃ শতিঃ প্রধানং হস্ত স শাকপ্রধানঃ। শাকপ্রধানঃ পার্ষিবঃ শাক- 

পার্ধিবঃ"--ঞরামতর্কবাগীশ 

(গ) জনেকে মধাপদলোপি-সমান বলিলে ধে কর্ণাধারযর নমাসে মধ্যপনের, 

লোপ হুর, সেইয়প কর্মধারয়ই বুঝিগ! থাকেন। কিন্তু এ হৃত্রের 'সেরূপ অতিপ্রা 
নছে। বহত্রীহি, কর্ধধায়ক্র প্রভৃতি সমাসে বে ষে স্থলে মধাপদের লোপ হয়, এই 
স্ত্রে তাহাদেরই উদংহরণ প্রাত্ত ইইয়্াছে। 



সমাস--মধ্যপদলোপি-সমাস। ৩৪৪ 

ভক্মলা:», স্বথ্মিন ললী$হ্য স্তমলা:, বৃজব্বাবিজাহীঃলস্কাবী$হ্য 
সনত্াবস্কাহ:, ক্মনিত্যলাল: ভ্তজী5ক্ম ক্সঘৃ্:, ক্মনিত্বলান: 
লগীত্রী€ ক্ঙ্গীন:, হন্জাখিজ্জা নিয়লি: হজন্নিঘলি:, 
হন্জাঘিন্ধ্য 'লিঘন্ হজলিঘন্, ল্বত্বংঘিজ্জা হয় রন্ুহ্স, 
ন্তাঙ্কা হস দক্ষ, ঘস্থাধিজা নি্ষলি: ঘস্ব্িঘলি, 
ঘস্বাছিজ্জা লিক্ষল্ দত্তর্নিজন্। 

. *। হ্জন্তীজ্জা হুঙ্মলি | কে) 
হুমন্ শব্দ পরে থাকেল “ছ্ন্ব* শব্দ স্থানে হজ্জা হয়। 

যথা,__হল্াপিজা হৃষ্য হাক্জাভ্ম্য । 

ই। স্বাছলানাভা জ্সাঘাল্ | €) 
অিক্যা-লালক্' শব্দ পরে থাকিলে স্রি-শব্ব-স্থানে স্বা ও 

'স্সষ্ভন্-শব্দ-স্থানে স্সস্ভা হয়। যথা, ন্ব্ঘিজা ভু জবাহ্য, 
ঘননিক্ধা ভিত্যনি: ভ্রানিযনি:, আছিজ্জা লিন শ্ালি'তন্? 

স্মভাঘিজ্জা হৃক্য ক্সস্ঞানৃত,। ক্সভ্ভাঘিজা নিক্ষলে: গ্সন্ান্নিত্রলি:, 
ক্স্তাঘিজ্সা লিহন্ সভালিম্ন্। 

“8 | লহ: (দা ছ।হ।8০) 

লি-শব্দ-স্থানে লু হয়। যথা” আছিজ্জা হু লমীহয, 

তিক নিষনি: লনীন্নিজ্ষনি:, ললঘিজা লি'মল্ লযন্ভিযল্। 
৬৮ প পাকা কাকা 

শো “আদিতি ( আন্মহ 5: পা ৬াও৪১ ইতি হৃত্ধে) যোগাবগাগাদ তব 
“প্রাঞ্গেকাদশভাাং" (প1 «1৬1৪৯ ) ইতি নির্দেশাদ্ ব।। 

৬ (খু) “স্থানঃ নংখ্যায়ামবহত্রহৃশীত্যে” (পা ৬1৩/৪৭) * 
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&. | ঝিললামা হলাবিকিল্ক্তলী জভ্লজাম্ (না €। 
ই।৪8৫) 

ন্বত্রাহিক্ষিন্ প্রভৃতি (৭৪) শব্দ পরে থাকেলে বি-শবস্থানে ল্লা 
ন্ি-শন্দ-স্থানে লম:, আন্ভল্-শব্দ-স্থানে জ্সন্ভা বিকলে হয় যুথু,-. 

ন্বনঘিক্জা ল্লাবিচ্ছল ল্বাবলাক্জ্যল্ ভিন্বলনবিস্ব; 

স্ঘিজ্বা দল্বাঘন্ ভানম্বাগ্রন, ছিঘভ্বাস্ন। এইরূপ লম্ব- 
বালাহিত্বন্। জিঅআাহিক্যল; লযংনজ্থান্, লিপভ্বাযন্। দ্সন্া- 

ন্লাহিক্ল্, ্সভন্রনাহিযন্ + ক্সভাঘভ্বাজন্, কসভমন্তাক্ঘল্। ৃ্ 

€। লাখীনি-ঘলাহী নন্ুনীত্ভী । 
কঙ্গীনি ও জ্বল প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ পরে থাকিলে 

অথব। বহুত্রীহি সমাস হইলে পূর্বোক্ত কাধ্য হয় না । যথা, 
সবযীনি:, লঙ্বমীলি:, ছ্বিজ্নল্, লিববন্বব্লন্। বন্ুত্রীহি সমাস, 
ভিলা:, লিত্বনুহা: | 

ও। হৃন্মীলজ্তন্ধান্রজ্জাতৃলী নিলাম | (ক) 
হজ্জীল-শব্দ-স্থানে বিকলে হজ্ান্স ও হজ্সাত্ুল হয়। যথা,-- 

হন্মালনিয়নি:, হজ্জালনিষ্নি:, হজ্জাীলন্রিমলি: | (খ) 
পসরা ক পপ পট পসরা 

(48) ন্বলাংয্ন, দম্বাযনঃ নাভঃ আুম।ল, লননি। 
(ক) “এক দিশ্কন্ত চাহ্ক্" (পা? ৬৩৭৬) 

(থ) পৃষোদগাদীন বথেপাদইস্ (--পুবোদরঃ প্রভৃঠি শব্দ সমাসে নিপাতনে 

সিদ্ধ হয়। যথা, পৃবং উদ্ং পৃষেদরম্, পৃধৎ উদ্রমন্ত পৃবোদরঃ, বারিণে! বাছকঃ 
বলাইকঃ। শবনাং শয়নং শ্মপাণমূ, উদ্ধত যুপমন্ত উদু্লম্ উলগলম্, পিশিত- 
মন্সত পিশাচ, মহা।ং যৌতি মধুরঃ, অহ্ৈধ ভূতম্ অভ্ভুতম্, কং ন দপ্রতে কনার. 
কমপি দিশাংন পশ্ততি কান্দিশীক; উত্যাদ। 



প্রশ্ন ( মধ্যপদলোপি-সমাম ) 

১৯ সমান ও ব্যান-বাক্য লিখ, এবং কোনও বিশ্যে শুত্র থাকিলে তাহারও 

উল্লেখ কঃব-পুলানিম, উরগিলো মা, প্রপরনা, অপর্ণা, গন্বর। প্রত্যক্ষঃ, উদ্মনাঃ, গঞ্দশ, 

উন্মুরঃ, হরণ লস্কর) পঞ্চত্রিংশং, বধার্থঠ ব্যর্ঘঃ, একা ন্নবিংপাতঃ | 

২। সমান কর এবং বিশেষ ত্র থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর £--একাধিক। 

দল, ভ্বাধিক দশ, আই্টার্বিকা বিংশ(তি$১ ত্র্যবিকা ত্রংশৎ, ছযাধিক। পঞ্চাশৎ, গ্যধিক1 

অশীতিঃ। 

৩। নিম্ন-পিখিত পদগুলির বিকল্পা-পক্ষে আর কি কিপদ হয়? 

দ্বিচত্.গিংশত, ভ্রিচত্বার্িশৎ, অই্টুপঞ্াশত, একোনবিংশতিঃ। 

৪ | *নিয় শাখিত সংখ্যাগুলির সংগ্কত কর :--৩৮, ৩৩, ৫২, ৪৮, ৮২। 

৫। চতুর্খ-্রশ্নে[ক মংখ্যা-বাচক শব্ধওলি লইয়। এক একটী বাকা রচন] কর। 

সমাস-_পূর্বব-নিপাঁত-সমাস। 

?। তদজত্সন ঘুক্ন ল্ (দা ২২,২০) 
সমাসে তগজ্জল পদের পূর্বব-নিপাত হয়। 

ঝ। দঘলালিকি বলা তদঘজ্স নল্ (দা $। 
ব১ই) 

সমাস-সৃত্রে প্রথমা-বিভক্তির সহযোগে যাহার নির্দেশ থাকে, 

তাহাকে "তঘন্বজীল কহে। অব্যয়ীভাবে অবায় প্রভৃতি পদ, 

তৎপুরুষে দ্বিতীয়ারদি-বিভক্তযন্ত পদ, কর্মধারয়ে বিশেষণ প্রভৃতি 

পর, ঃদ্বিগুতে সংখ্যা-বাচক পদ, ভমন্বল্পন। 'যথা, অব্যয়ী- 
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ভাবে-ন্থুঘ্ৰ বলীল মন্ুতরল্, ক্লালললনিল্গ্য যয্লাস্মানম্, 
অব্যালালাবভুতরম ক্সবুলব্ান্, ভ্রব্মলঘেসহি্মজ্স অ্তব্ল, 
আলানছি: অস্িক্সীলল্, দাতবিত্ব্ান্ গা প্পাাহি হুদ্সল্, 

অন্ুদুব্ম দাই আাইঘন্হুল।। তৎপুরুষে_ ন্বব্ দায়: বুব্াম:, 
'সন্প' নৃত্য; গ্নলুতব্ত:, ল্ লাব্যঃ নপলীব্য:, দল: 
পিন্তল:, ক্সতল নিলব্ব: ক্সভ্ুনিজ্ত্ব:১ দাব্িলিলা সব্বী, 
আহ্িনিদত্বীনল্, জ্বলা লব্বি: ঝ্ুুননল্ি:, ঘসা স্িলল্ 
দ্তলছ্িনল্, ম্যাল্লান লঘল্ জ্যাসলঘল্, বস্ছোল্ নিশান: বে 
লিশন:, লহী; ভ্থা্া নক্জভ্ানা, ক্সঞনঃ জ্যিব্া ব্সবিনম্িত্তা, 
মাত্বী সনীবঃ আাক্সনীব্ঘ:, দুলাম্ী জনল্ দুকাদ্বজলল্। 
কর্্মধারয়ে-_-লী্বী তক্দন্তম্ লীব্বীল্মন্রল্, লন: মন্পন: ললনক্পন:, 
ঘন্ ঘ্বকন: অন্ুক্ল: | দিগুতে-_সন্বলি: বীমিঃ লীন: মত: 
লমাধ্াঁ ভীন্দানা লাকা; লিত্বীজী, লযাব্াঁ ঝুললাল? 
জলাভ্াহ: লিখ্ুললল্। 

ই। বাজ্ন্নাহিষ্ত দহল্ (দা হই) 
'বাজহ্ন্ন' প্রভৃতি স্থলে ভদব্তজ্লন শব্দের পর-নিপাত হয়। 
যথা, _হুন্নানা হাসা কাসননা$ অরণব্য ক্সন্স প্সন্মনব্মল্। 

৪। না ক্জভাবাহ্য: জন্মঘাহত। (ক) 
কম্মধারয় সমাসে জভাহ প্রভৃতি (৭৫) পদের বিকলে 

(ক) “কড়ার।ঃ কর্মধারয়ে (প ২২ ৩৮) * 

(৭8) জত্কাবও ব্রপ্ত। জানা জহ্ত, বীহ, তত্ব লিপ্ত, ঘি, বি, লব? 
জন্তর, অঘিহ, নজ্যৰ 'এন্যাহি। 



সমাস--পূর্ব-নিপাত-সমাস। - ৩৪৯ 

পূর্বব-নিপাত হয়। যথা, জক্তাহমজ:১ বাজন্ধস্তাহঃ ; ব্তজ্- 
মিহুঃ যিত্যত্তজল: ; ভ্ত্বদ্বতস:, ভ্বব্মন্তত্ব: | 

&1. 'অঘলীনিঘ নব ন্ভুলীষ্ভী (দা ₹1।ই%) 
বছত্রীহি-সমাসে ভ্বমজ্মন্ন ও নিশ্নীনত্যঘ পদের পূর্ব-নিপাভ 
হয়। যথা, সপ্তম্যন্ত-_জব্তক্জান্ব:, ভহবিনীলা। বিশেষণ__ 
হীছিন্ান্ু:, লস্থানবত্রঃ | 

হু | নাপিত (না 1৪২০) 
“দি শব্দের বিকল্পে পুর্বনিপাত হয়। যথা, যুতদিষ:, 
দিঘহতত: | 

»৩। ভাই; দহা অমলী (অা 1৪২৫) 
ন্ত” প্রভৃতি পদের যোগে বমক্যন্ম পদের পর-নিপাত হয়। 

যথা,-হাভ্; জন্ত যব বান্তুজব্ত: ; বতঃ যিহঘি যহ্য 
বাভজ্িহা: । (ক) 

৩ 

নে! দহ্বাঘ জব । (খ) 

সতহব্-ত্রান্ব্ "দের যোগে অমলনন্ম পদের পর-নিপাত 

হয়। যথা সন্্র দাবী অব্য অন্নদাঘি:) হত; নাহ্দী 

অত্ম হুয্ভঘাথি:, ত্বক: জং অত্য তত্ব: ঘুত্বত্বী ঘহ্য 
অবৃস্ব্; ॥ 

(ক) গড়পগ্ঃ। , 

6৭) “প্রহরপার্ধে্াঃ পরে নিষ্ঠাসগুষে) (বৰ! ১৪২৫) 
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ও. | নিল্ভা ঘুভনাঁ | (কে) 
নিষ্ঠা-প্রত্যয়-নিষ্ন্ন পদের পূর্ব-নিপাত হয় (খ)। 'যথা,_ 
জলজঙ্মা, 'নীনম্ৰান্দহ্যা:, লন্বিলীহল', গ্লাস, ভু নুহ, 

মহনহ্ঘত দন্ত: | তত 

২০1 নাস্িলাবল্মাহিম্র (ঘা ২২২৩) 
ন্সান্িনাৰিন' প্রভৃতি স্থলে নিষ্ঠা-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের বিকল্পে 
পূর্ব-নিপাত হয়। যথা স্সা্িলাবিন:, কসর: ; জালন্ত্: 

স্বত্বলালঃ (গ) ; জালদৃজজ:, দৃক্ললান: ; জালহুন্ল:, হুন্সাল: ; 

জানঙ্লস্থু, হলস্বলান; + লন্বনীল:, দীননত্ব: ; স্ভনদীন:, পীল- 
ভুল: ; লন্মদ্রীন:, দীললত্: ; স্বহাদীন:, দীলত্তহ: 3 লাহ্ীত:, 
জন্তমান্ঘ; (ঘ); ক্সগ্রমন:, লাগ; সামজা:, জাভসাম: 
স্মান্ঘহালং, ভত্যলানি: | 

২81 আসন্ন ইনু | (উ) 
পাপী পিপিপি পিপি সস আপ পপ পি স্পা পিট 

(ক) এনিষ্টত (পা ২২৩৬): “জাতিকালম্বখাদিভ্যঃ পরা নিষ্ঠ। 'বাচ্য 

€ব1 ১৪২২) 

(খ) নিষ্ঠ।-ক্ত ওক্তবতু। 
(গল) "হুখজাতঃ হথরাপীতে। নৃজক্ধে। মালাধারর়১।--ভট়ি ৫ ৩৮ 

(ঘ) “ভার্ষ্য টং তমবজ্ঞায় তন্থে দৌমিত্রয়েহসকৌ”-ভটি £1১৫ 

010৬) এঅল্গাচ, তরম্শ €প1২1২৩৪)। পাণিনি এইক্সপ নিয়ম করিয়া বং 

সেই নিয়ম ভাগ ঝরিয়াছেন। বথা__“লক্ষণ-হেত্বো: ক্রিয়ারা:--( পা৩$।১২৯)। 
“ছেতুলক্ষণয়ো" এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল। অতথর্ব ইহ! ছার! বুঝ যাইতেছে পে, 
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৬ 

দ্বন্ব-সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্প-স্বর-বিশিষ্ট পদের পুর্বব-নিপাত 
হয়। যথা, লান্ননান্লী, জন্ুতক্্রী, অন্ততুন্তমী, বলান্তল বন্দী, 
শে ্ ঃ লও সে ৬ ১১ ৪ নে মানন্িলা, হঘলঘজ্জী, সদ্বতাহলী, জালনদীন্িন্ী, প্সক্লঘুহী, 

 নিজঈীতী | 
কি সি 

৫৭ | ত্জবাহাহুন্না জাঞ্স | (ক) 

স্বর-সাম্য-স্থলে স্বরা্দি অ-কারান্ত পদের পুর্ধ-নিপাত হয়। 

' যথা” হনলী, , ব্মনিজী, ন্সলদননী, ম্মন্যনলকী, 
নববী, বুন্লুনক্করী, ইজ্মমনী, ভদ্তত্ববী, জত্তুলিব্ন । 

২1 জুনহন্নভ্ । 
স্বর-সাম্য-্থলে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পদের পুর্ব-নিপাত 
ুয়। যথা,_স্িস্থিত্ী, কলিন্রম্রী, সত্ষ্তন্ধী, স্যতৃভভী | 

28 । ক্সধ্অসিলত্ত (আা 8৫০) 
স্ব্সত্বিন (খ) বোধক পদের পৃর্ব-নিপাত হয়। যথা, 

লানাদিলহী (গ), লাহবযান্বক্ী |. 

২) আছুন্বৰজ্ত্ | (ঘ) 

এই দিয়ম যে সর্বত্র অবশ্যই পালন করিতে হইবে, তাহ! নহে । এই জন্তই বোপদেব মুগ্ধ. 
বোধে এইর্প ফোন ুত্রই করেন নাই। 

(ক) “জজ্জাছানস্তম* (পা ২।২৩৩) 
(খ) অর্ভাহিতস্পুগিত বা সম্মানত। 
(গ) “গর্তধারণপোষাভ্যাং তাতাল্মাতা গণীয়নী*। গর্ভধুরণ৪ এবং পোষণ- 

এই ছুইঞকারণে পিতা অপেক্ষাও মাতা অধিক পূজশীয়। | 

শ্শধ ) “লঘক্ষয়ং পুর্বব্* (বা ১৪১৩) 
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লঘুংবর্শ-বিশিষ্ট পদের পূর্বব-নিপাঁত হয়। যথা,-স্ন্ান্, 
লল্পনাবী ৷ 

২€। ব্বাণ্া অব জ্ঘানান্। (ক) 

জ্যেষ্ট-্রাত্ব-বাচক পদের পুর্ব-নিপাত হয়। যথা,--মুদিষ্তি 
হাজানী, স্ুনবাদ্বঘাথ্ত,, অহন । 

1৩। ক্ষন লম্ব্বাব্মালালৃঘুক্ঘ । ২) 
খতু-বাচক ও নক্ষত্র-বাচক পদের আনুপূর্বরযান্ুসারে পৌর্ববা- 
পর্য্য-নিয়ম। যথা, খতু-বাচক- শলন্নম্িহিকহী, মিমিহ্বতন্নী, 

অতন্নলিহান্বী; নক্ষত্র-বাচক _ক্সক্বিলীলহত্তী। অক্ষর-সাম্য- 
স্থলে এই নিয়ম । চিনে 

£2 1 নষ্থালাভ্ত | (গ) 

্রাহ্মণাদি-বর্ণ-বাচক পদের আনুপূর্ব্যান্থুসারে পৌর্ববাপধ্য- 

নিয়ম। যথা ল্লাক্মবন্বজিঅইহ্যহুতা: | 

1.1 শ্বন্মাহিচ্লিঘল: (জা ৯৫০) 

ধর্ম-প্রভৃতির প্রয়োগে পৌর্বাপর্য্ের নিয়ম নাই । যথা, 
অন্মাঘী, কসঘঘন্দী; জালা. অশজ্ধাী; অজ্হাতী,, 

রি 

(ক) “ভ্রাতুজগায়সঃ (ব1 ৯৪১৬) 

(খ) “খতুনক্ষ্রাণাং সমাক্ষরাপামা ্ুপূরবেধ্যগ* ( ব1 ১৪২১) 
(গ) বর্ণানামানুপূর্যেবণ* (১৪১৫) * 
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তু 

য়ন, অহতষ্থী, রধৃহবী ; ববনিমলী, মন্তভর্িদী; 
আম্ন্লী, ঘৃব্লাহী ) হত, ্িতযন্ধী। (ক) 

(ক) "মুল েরদুখলাদি:*। ছন্-সমাসে উদুখলাদি শষ মুল দি শষোর পূর্বে বে। 
বখাস্উদৃঙ্খাঠুষলে, জায়াপতী, ভার্ধ্যাপতী, পুন্রপত্ো, কেপশ্বত্র, বিশেষপবিশেষো 
ইত্যাদি। **পধ্যবিশেষণে ইতাসাধু।স্*ংক্ষিণ্ুসার 

প্রশ্ন ( পূর্বব-নিপাত-সমাস ) 

১) ৪উপসঞ্জন' কাহাকে কছে? ইহা! কোথায় ঘসে! 

২। .কোন্ কোন্ সমানে কোন্ কোন্ পদ উপনর্জন হয়? উদাহরণ দাও। 

*৬। সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে পূর্ব-নিপাত হয়? উদাহরণ দাও । 

৪। সমাদে কোন্ কোন্ দ্বলে পর-নিপাত হয়? উদাহরণ দাও। 

৫ | সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে বিকল্প পূর্ব্ব-নিপাত হয়? উদাহরণ দাও। 

৬1 সমান কর :-- 

দস্তানাং রাজ।, বনন্ত অত) পাণৌ শন যন্ত, কে গড়ন্ত, পীতা হুরা যেন, উচ়া 

জ্াধ্যা'যেন। 

৭ | নিক্ন-লিখিত পদ গুলির সমাস ও ব্যাপ-বাক্য লিখ-- 

শিশধ&:, পুরুষবৃদ্ধঃ, গুড়প্রিয়ঃ১ অস্থাদ্যতঃ, হুখজাতঃ। 

৮। সপ্তম-প্রশ্নোক্ত পদগুলির বিকল্প-পক্ষে যে যে পদ হয়, তাহ! লিখ। 

৯») স্বন্ব-দমাদে পুর্িনিপাতের নিয়ম লিখ এবং উদাহরণ দাও। 

১০) ছন্ব-সমাসে বিকলে পর্ব নিপাত হয়, এরূপ ওটা শৰের উল্লেখ কর। 
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, সমান” বর্ব-সমাস-শেষ। 

২1 অলাবক্বনুতিঘ: | (ক্) 
পাণিনি-মতে সমাস চতুবিধ। যথা,- শ্ন্যন্রীলা, ' অন্ুহ্জ; 
নন্তৃপীন্ধি, হুন্্। জন্মঘ্রা্ত ও স্থিত ব্যতন্ত্র সমাস বলিয়া পরি-। 
গণিত নহে,_-ইহারা তৎপুরুষের অন্তভূতি। কোনও কোনও 
মতে জন্কআাহয ও শরির ব্বতন্ত্র সমাস বলিয়া নির্দিষ্ট; তন্মচ্তে 

সমাস ষড়বিধ। 

৭। দুহদহাঘ সমানীওল্যতীলান: | 

ভাব্যয়ীভাব-সমাসে পূর্ব-পদের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান 
হয়। নকল , অমাগ্মজি,- ইত্যাদি স্থলে তর, অগা প্রভৃতি, 

পূর্ব্-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 

হ। ভন্মহ্দহাঘ দঘানব্বত্ৃল: | 
তৎপুরুষ-সমাসে উত্তর-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে ০ 

(ক) “সমাসশ্চতুবিধং ইতি তু প্রার়ে! বাদঃ। রীতা 

দ্বন্বাধিকারবহিভূ্তানামপি সহস্থপেতি সমাসবিধানাৎ । ূর্বপদা ধর্্েধানোইবারীভাবঃ। 

উত্তরপদপ্রধানগুৎপুরুষঃ । অন্চপদার্থপ্রধানো। বহুত্রীহিঃ | উ্ভয়পদপ্রধানে! হনব । 

ইত্যপি প্রাচাং বাদ প্রায়ৌহভিপ্রায়ঃ। সুপপ্রতি উপ্ত্বগঙ্গন্ “ইত্যাদাবাযীন্ডাবে * 

অভিমালাদিতৎপুরুষে ছ্বিব্রা ইত্যাদি বহত্রীহো দস্তোষ্মিত্যাদি ছন্থে চাতাবাৎ। তত 
পুর্ুবিশেধঃ কর্দধায়েই। তছিশেহে! ছিঃ । জনেকপদত্বং ছ্মবহুত্রীস্যোন্বেষ ডৎ- 

পুরুতত্ত গচিদেব ইতুক্তম্*--ভটোজিদীক্ষিত 
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হয়। লব্বভভাযা, বন্ণজলম্ ইত্যাদি স্থলে হাথ, জঙ্ব প্রভৃতি 
পর-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মার্ন হইয়া থাকে। 

"8"। , আ্সন্মদহাত দানা অন্ুনীস্টি: | 
ব্ছরীহ*সমাসে সমস্তমান কোনও পদেরই অর্থ প্রধান-ভাবে 
প্রতীয়মান না হইয়া তদৃপলক্ষিত অন্ত-পদের অর্থ প্রধান- 

ভাবে প্রতীয়মান হয়। ন্ন্তু্ঘন:, হীমরন্রাস্থ: ইত্যাদি স্থলে 
তু, ঘ্বল, হী, ন্ান্তব প্রভৃতি কোনও পদেরই অর্থ প্রধান-ভাবে 
প্রতীয়মান হয় না* কিন্তু বহু-ধন-যুক্ত ও দীর্ঘ-বাহছু-বিশিষ্ট 
ব্ক্তিরূপ অন্ত-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 

1 তলযঘহাঘ মঘানী হল্ছু: | 
ছুষ্ই্সমাসে সমস্তমান উভয় পদের অর্থই প্রধান-ভাবে 

প্রতীয়মান হয়। স্সহ্বমলী, লালনলাবী ইত্যাদি স্থলে মক, 

অজ, লাল, নলান্ব প্রভৃতি যাবতীয় পদের অর্থই প্রধান-ভাবে 

প্রতীয়মান হইয়৷ থাকে। 
কিন্ত সকল স্থলে এই সকল লক্ষণের সমাবেশ হয় না। 

স্থল:বিশেষে ব্যতিচার লক্ষি হইয়া থাকে । ঘ্বমনীহানহ্ম্, 

তক্বন্নযাত্ন্ ইত্যাদি অব্যয়ীভীবে পূর্ব্-পদা্থ প্রধান-ভাঁবে 

প্রতীয়মান না হইয়। অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়। 
'ঘাকে। শন্দিত্বল:, শ্সামক্বলীবিল্গ; ইত্যাদি তৎপুরুষে উত্তর- 
পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া অন্ত-পদার্থ প্রধান" 
ভাবে শ্রতীয়মান হয়।, স্বিল্লা:) ঘসা: ইত্যাদি বহুত্রীহিতে 
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অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া উভগ্ন-পদার্থ ই 
প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয়। সইঘঘাহঘল্, ভহ্ঘলঘন্মল্ ইত্যাদি 
দ্বদ্বে উভয়-পদার্ঘ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়! ভৎ- 

সমাহার-রূপ অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয় 1, সুতরাং 

পৃর্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রায়িক অভিধায়ে নির্দিষ্ট; অর্থাৎ 
প্রায় সকল স্থলে তত্তৎ লক্ষণের সমাবেশ হয়, কোনও কোনও 

স্থলে হয় না,_ইহাই তাৎপধ্য। এজন্য অনেকে দাবা দুভী- 
মভাগ্রদমানীওস্মআীলান:, দান্ব্ীন্যা্তাপ্রসাল: নল্যন্ধনঃ স্লাশ্র- . 

স্বান্য্রামথানী নস্্ীছি:, দাত্রত্বীলঘণতাশ্বদঘ্রালী ছন্ 
এই বূপে অব্যয়ীভাব প্রভৃতির লক্ষণে দাবব্ঘ এই পদের 

যোজনা করিয়। থাকেন। 

বস্ততঃ তত্তৎশসমাসের অধিকারে যে সমস্ত সমাস বি হত 

হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্তৎ-সমাস-সংজ্ঞ।-ভাজন ; অর্থাৎ অব্যয়ী- 
ভাব-প্রকরণে যে সমস্ত সমাস বিহিত হইয়াছে, তাহাদের নাম 

অব্যয়ীভাব » তৎপুরুষ-প্রকরণে যে সমস্ত সমাস বিহিত হইয়াছে, 
তাহাদের নাম তৎপুরুষ ; ছন্দ-প্রকরণে যে সমস্ত সমাস বিহিত 

হইয়াছে, তাহাদের নাম ছন্দ । 

তমযাপ্রমঘালী হল্১২_-এই লক্ষণে উভয় শব্দ সম্যক 

সংলগ্ন নহে। উভয় পদের যেরূপ দ্বন্দ্ব সমাস হয়, বহু পদেরও 

সেইরূপ হইয়া থাকে। ফলত; কেবল অব্যয়ীভাব' সমাস ছুই' 
পদে হয়, দ্ুন্য,ও বহুত্রীহি ছুই পদে ও বহু পদে, তৎপুরুষ প্রায় 
সকল স্থলে ছুই পদে হইয়া থাকে, কোরও কোনও স্থষ্টৈ-বছ 
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পদেও দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দ্বন্দ লক্ষণে উভয়-শব্দ- 

স্থলে অনেক'-শব্দ-নিবেশ আবশ্যক । 

ই |" ুক্তলীসিছি নিম বা্ঘনিক্লানীওনন্- 
ঘনত্ব । 

বস্ত্ীস্থি দ্বিবিধ, _নন্নব্ঘর্তনিত্রান ও নবৃযব্বঘলিত্লান। হে 
স্থলে সমাস-বোধিত অন্য-পদার্থের মত সমস্তমান-পদার্থেরও 

. পরম্পরায় ক্রিয়া-প্রভৃতির সহিত অন্বয় হয়, তাহাকে লন্গব্য- 

বনিত্সান এবং যে স্থলে সমস্তমান-পদার্থের ক্রিয়ার সহিভ 

অন্বয় হয় না, তাহাকে ক্সলনবানিত্লাল বলে । হলরজব্বলালয 
ইত্যাদি স্থলে আনয়ন-ক্রিয়াতে লম্ব-কর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির অস্বয় 

তছে, কিন্তু লম্ব-কর্ণেরও পরম্পরায় অন্বয় আছে, এজন্য ইহ! 

নন্ন ব্বব্ুলিন্াল ; এবং ভ্তস্তঘবঘুুলানয ইত্যাদি স্থলে আনয়ন- 
ক্রিয়াতে দৃষ্ট-সমুদ্র ব্যক্তির অন্বয় আছে, কিন্তু সমুদ্রের নাই, 
এজন্য ইহা! গ্সনক্ন-স্বতনরিস্লান। 

৩। বলালাঘিল্জহব্যদহঘন্িলী লনিজ্হব্মহ- 

স্বঠিনম্্ | (ক) 

নন্ীস্থি-লান্ব প্রকারা তবে দ্বিবিধ,_অলালাছিক্ধব্বতহ্ম্তিন 
ও জ্ৰণিল্বক্যানহৃঘতিন । বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে যে বন্থত্রীহি 

(ক) পবহুরীহিং মম নধিকরণ।ন।মি বক্তব্যম্ত (বা? 01 “ববজেন্তাৎ ছ্ীহিব/খি 

করখোজসমাদ্যুততরপদ:" ইতি কাব্যালক্কার-সুতে বামন: । 
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সমাস হয়, তাহ বলালাঘিল্মহব্থণভৃতিন । যথা,_শীবাবহ:, 

হীঘনান্: ন্হ্যন্জা্: ইত্যাদি । যে স্থলে অন্তবিধ পদে বহুত্রীহি 
হয়, তাহাকে ম্মঘিজ্জৰ্ষ্থ্্ঘ্রতিল বলে। যথা, _হৃক্তাখি, 

অন্বত্বন্ব: ইত্যাদি । 

প্রশ্ন ( সর্বব-সমাস-শেষ % 

১। সমাস কয় প্রকার এবং কিকি? এবিষয়ে কিরূপ মতভেদ'আছে? 

এইরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? 

২। কোন্ সমানে কোন্ পদের অর্থ প্রধান হয়? উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়! দাও। 

বদ্দি কোনও স্থলে ইহার ব্যনিচার লক্ষিত হয়, তাহারও উল্লেখ কর । 

৩1 “উভয়পদ৫প্রধানো ঘন্দশাএই লক্ষণে কি দোষ আছে, তাহ! 

বুঝাইয় দাও। 

৪। বহুত্রীহি-সমাসের লক্ষণ কি? ইহা কয় প্রকার এবং কিকি? গ্রত্োক, 

প্রকারের লক্ষণ ও উদাহরণ লিখ । 

৫&। 'সমানাধিকরণ” ও 'ব্যধিক্রণ' বহক্রীহ কাহাকে কহে? উদাহরণ দিয় 

বুঝাইয়। দাও । | 

৬। 'সমাহার-ঘদ্ব' ও “সমাহার-দ্বিগ” সমালে প্রভেদ কি? উদাহরণ দিয়া 

বৃঝাইয়া দাও। 

৭। সমস্ত করিয়া লিখ-_ . 

(১) প্রিরঃ সথ। যন্ত সঃ; প্রিয় সথা। (২) ম্বতঃ পিতা যন্ত 'সঃ; মৃতঃ 

পিতা। (৩) মৃহাতো ভুলো বন্ত সঃ; মহৃত্ঃ তুজৌ। (৪) ব্যানন্তেব পাদ যস্ত সঃ," 
হস্তিন ইব পাদৌ যন্ত সঃ (2) টৎত রা সঃ কুনুমময়ং ধনুর্বন্ত সঃ | 90৯) 
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ধনুংষি চ শরচ্ডি) ধনুশ্) শরশ্চ। (৭ )মাঁতা চ পিত1 চ। জায়! চ পতিশ্। (৮) 

্রাঙ্গণী ভরা! বসত সঃ.) ব্রাহ্ধণী ভার্যা। (৯) হকের ভীর্ধয! যস্ত সঃ; মুকেশ! ভার্যয। যত 

নঃ। কেশ ভাষ্যা, স্কেশা ভাষা! | (১০) গঙ্গা! ভার্য! হস্ত সঃ গঙ্গ! ভায্য।। 

(১১) ত্ন্তাঃ পুর); বিমলাভাঃ অস্তাঃ। (১২) পণ্ডিতানাং রাজ|। দস্তানাং রাজ! । (১৩) 

রাদযন্ত কু র্ণক্ষন্য ধুঃ। (১৪) শোনে ধর্ম যন্ত মঃ;$ শোভনে| গন্ধো যস্ত সং। 

(১৫) ত্রয়াীং তূবনানাং নমাহারঃ; ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ। (১৬) 
'পুরুষঃ ব্যাস ইব; পুরুষে ব্যাত্র ইব শৃরঃ। (3৭) খ্রামন্ত অর্দ:) গ্রামত্ত 
অর্থম। (১৮) সপ্তানাং গৌদাবরীণাং সমাহারং। (১৯) পূর্্বমহঃ। পূর্ববমহঃ ; 

স্পুণা্হঃ। (২৯) তিশ্থণাং রাত্রীণাং সমাহারঃ। ত্রয়াণামহ্াং সমাহারঃ। (২১) 

য়া মুর্ধানো বস্ত নঃ; চস্তারে। মূদ্ধানে। বস্ত সঃ।: (২২) বিষ্বন্তাতাবঃ? ন বিজ্লঃ। 

(২৩) ছে বাত্রয়ো বা। ত্রয়ে। বা চত্বারো বা) পঞ্চ বা বড়বা। (২৪) সমুদ্র 
পারে; গীর্গায়। মধ্যে। (২৫) শক্তিমনতিক্রম্য। তৃপমপ্যপরিত্যজ্য । গুনঃ সমীপম্। 

(২৬) খোভনাং প্রজাঃ হন্ত সঃ; বিহুষাঃ গ্রজাঃ বন্য সঃ | (২৭) যুবতির্জায়। বন্য সঃ। 

মত সংশোধন কর-_ 

(ক) ধূতধনুষং রঘুনননং ম্মরামি। 

(খ) মে প্রি়পখুাঃ রাজহংদন্ত হুমেধাঃ ব্রয়ে। পুজ। আদন্। 

(গ) অহ্ং রণে ঘিমুর্ধীনং জঘান। 

(ঘ) হুরাজানং তমহ্ষপন্থাম্। 

(৬) গ্োকৃক বহুক্ষীর|। 

৯ কোন্ কোন্ স্থলে বচঠী-৬ৎপুরুষ সমাস হবে না? 

১*। কোন্ কোন্ স্থলে মমাসাস্ত বধির প্রতিষেধ করা হইয়াছে! 

সম্পূর্ণ । 



৩৩৩ ব্যাকরণ-কৌমুদী ( চতুর্-ভাগ ) 

, বলীক্ষিং ॥ 

€ ২) 

অহ্মা: ঘীলণমীন্বই '্ঘ লহিলা হন্ক গল: কান্িলা 

আীত্বী বব সঘিলা বালী ্ ব ভিলা লল্গ ড্ুলবন্ষিলা । 

লঙ্য বব দৃতিলা সবান্বি দতিনা সকাল দ্লল: স্বলিলা 

লব্যা; স্বীন্তত্বন্ুলা: ব্কৃত্ত ল মানায় স্লৃজাজিলা ॥ 

(«7৪ ) 

জলজ: জাদ্হত্বন্দ্রী ল ভাললী নিন্ঘনান্তিনী | 

ঘিলামস্ভী হালন্বন্হ: বাহক: সঘিলালত্ব: ॥ 

মীমাহাল হলি হ্যালফ্াত্য লালী বক্কাললি; । 

“ই"-নভ্যালিব্ক্নল্লা লী লী দুজ্পদুজা: 1 

(৯) 

ভবাইওজ্সিলসঘাই জামিক্গনরতন্কই লাহ্বই বীঘলীহ 

গ্ম্মহ্আনন্ধঘাই আজলঘৃহ্বজ লাক্ষনীঘুত্যলীই । 

অহ্যা ুলান্বিঘান্্রী লিলন্বনি লিনা জিপ্বন্যাজী জণাল্ী 

স্বন্ীভজান্াই ন্তা লল স্তলললনু“মর্জ্ধান্্ী? বাকি: ॥ 

(&) 

স্ীদৃযা অন্তু জলিলুজয্যাজ্ান্যহজ: 

স্্ীজীন্তহী' জ্ঘলবুলীক়্বোবাহ্: 

হাঈওবুলা ঘঘুজব্িশ্লবিজাঙ্গলাম 

সং লদব্রস্থিত তা হযান্তলাল ॥ 



[ ৩৬০ ] 

বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । “প্রথম-প্রবাহ” প্রথঙ্-পরী।ক্ষার, “দ্িতীয়-প্রবাহ” 

দ্বিতীয়-পরীক্ষার এবং “তৃতীয়-গ্রবাহ” উপাধি-পরীক্ষার জন্য “কলিকাত। 

রর কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছে । এই বৎসর ( ১৯১৮ 

ৃ্টাবণ হইতে এই সংস্কৃত-পরীক্ষা-সভার নাম “কলিকাঙা-সংস্কৃত- 

এসোসিয়েষণ” হইল । উক্ত ওটা প্রবাহই একত্র বদ্ধ। ইভাতে নানা- 

বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত জ্ঞানগর্ভ “উদ্ভট-শ্লোক” আছে। পাঠাধিগণের 

স্থবিধার জন্য শ্লোক-সথগী, বিষয়-স্থচী, এবং সংস্কৃত টীকা, টিপ্লনীও প্রদত্ত 

হুইয়াছে। এ বৎসরে এই গ্রন্থ হইতে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়া 

হইয়াছিল । আগামী ও তৎপরবর্তী বংসরেও এই গ্রস্থ হইতে প্রশ্ন দেওয়। 
হুইবে? উচ্চ-কবিতার পরীক্ষায় উদ্ধস্থানাধিকারী ছাত্রগণকে কয়েক জন 

বিদ্যোতসাহী নহাত্ম। স্বর্ণ ও রোপ্য পদক পুরস্কার দিবেন। এই গ্রন্থ 

ঈ্ী(কউলেদন ছাত্রগণেরও *আন্নিন্ প্যাসেজের” জন্য বিশেষ 

উপযোগী । কাগজ-বদ্ধের মুল্য দুই টাকা; বস্্-বন্ধের মূল্য ছুই টাকা 
চারি আন! । 

৭। “উদ্ভট-শ্লোক-মালা৮ বু প্রাচীন স্তী-কবি ও পুরুষ- 
কির রচিত প্রাম্ম ৪৫*টা সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা , বাঙ্গালা পদ্ভানবাদ 

গহিত। মূল্য দেড় টাক। 

৮ | “প্রবন্ধ-পাঠ৮ হাই স্কুলে ওয়, ৪র্থ, ও ৫ম শ্রেণীর 

গাঠা। রচনাগুলি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত ও ্যটি কিউলেসন ক্ল্যাসের 
উপযোগী। .স্মূল্য (* আট আন1। 

৯। “সীতার বনবাঁল” (ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর প্রণীত )। 

ুটুরেটি শন্যাথ ও ব্যাকুরণ-গত বিষয় এবং ৫*০ প্রশ্ন দমষিত. । ইহার 
মত বিশ্ব ও মস্সোহর দুংস্করণ আর নাই। মুখ্য বার আনা। 



( ৩৬৪ ] 

১০ শকুভ্তলা” '(ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত )। ফুটনোটে 

শব্বার্থ ও ব্যাকরণ-গত বিষয় । বিশুদ্ধ ও মনোহর সংস্করণ ।, মুল্য 
আট আন!। | রা 

১৬ | “প্রন্মোত্তর-মণিরতুমালা” (শঙ্করাচার্্য), এপ্রস্নোত্বর- 

রত্বমালা” ( বিমল), পপ্রস্নোত্বর রত্বমালিকা” (কৃষ্ণানন্দ সরন্বতী )। 
সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গাল! পদ্যান্থবাদ সহিত। তিন খানি গ্রন্থ একত্র 

বন্ধ। মুল্য ছয় আন। | 

১২। “পাণগুব-গীতাঃ (পাগ্ডব-কৃত] )1 সংস্কৃত ক্লোক ও 
বাঙ্গাল। পদ্ভান্বাদ সহিত। মুল্য আট আনা। ূ 

১৩। “মোহ-মুদগর” ও “মোহকুঠার” (শঙ্বরাচা্্য )। 
একত্র বন্ধ। শঙ্করাচার্যের জীবন-চরিত ও বাঙ্গালা পদ্ান্থবাদ সহিত। 
মুব্য চারি আনা | রি 

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী। 
৩*নং কর্ণওয়ালিন স্ট্রীট কলিকাতা । 




